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กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบั ญญั ติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แก ไขเพิ่ มเติมมาตรา 8
มาตรา 34 วรรคสอง ได กํ า หนดให มี ก ารแบ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิก ารได ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดให มีสํ านั กงานเขตพ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํ านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ องการแบ ง ส ว นราชการภายในสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น
สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกลุมนโยบายและแผน ซึ่งเปนกลุมหนึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อํานาจ หนาที่ที่สําคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห
วิจัย และพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการศึกษา การจัดทํา นโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห /จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
ปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกลม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และร วมสนั บสนุนการปฏิ บัติ งานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาที่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเปนภาระงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะผูวิพากษจากภูมิภาคตางๆ ไว ณ โอกาสนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สวนที่ 1
บทนํา

บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน
2553 ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึ กษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
3 .วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโ อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย
มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 6 งาน คืองานธุรการ งานขอมูล
สารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และ
งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

แนวคิด
กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย
ใหสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิ ดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปน
ระบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ขอบขาย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
2. งานขอมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
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3.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน
4. งานวิเคราะหงบประมาณ
4.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท).
6.2 งานประสาน สงเสริม สนับสนุน องคคณะบุคคลใน
การบริหารจัดการศึกษา
6.3 งานรวบรวมองคความรูและมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา(กพท.)
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน
งานธุรการ

งานขอมูลสารสนเทศ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะหงบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

งานเลขานุการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

¾งานสารบรรณ
¾งานประสานงานและใหบริการ
¾งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
¾งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
¾งานจัดทําแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
¾งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
¾งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
¾งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
¾งานจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
¾งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด
¾งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
¾ งานแผนการจัดชั้นเรียน
¾งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
¾งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
¾งานจัดสรรงบประมาณ
¾งานบริหารงบประมาณ
¾งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
¾งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ(สพฐ/
แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
¾งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
¾งานจัดการประชุม กพท.
¾งานประสาน สงเสริม สนับสนุน องคคณะบุคคลในการบริหารจัด
การศึกษา
¾งานรวบรวมองคความรูและมติจากการประชุม กพท.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
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กระบวนขันตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ/
สภาพความจําเปนและปญหา
กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย
การดําเนินงาน
การวางแผนการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผน / โครงการ
สงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา
ดําเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

สวนที่ 2
การวิเคราะหงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
X งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ

งาน/เรื่อง
1) นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การปฏิบัติงาน รับ – สง หนังสือราชการ
2) รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและ
พัฒนากํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ e-Filing กลุมงานนโยบายและ
แผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ โดย
- รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/สงทางระบบ
e-Filing
- เสนอผูอํานวยการกลุม เพื่อมอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสาร
ประกอบ
- เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
- ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
3) ตรวจสอบการรับ-สงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบาย
และแผนและควบคุมการสงหนังสือราชการจากกลุมนโยบายและแผน
4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

“ กลุมนโยบายและแผน ”

ตารางการวิเคราะหงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่และขอมูลสารสนเทศ
ของกลุมนโยบายและแผน
5) สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการ
เพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.2 งานประสานงานและ
1) ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ใหบริการ
กลุมงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและสถานศึกษาในงานุรการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมงาน
2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอเชื่อมเทคโนโลยีภายใน
สํานักงาน ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ
ใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุม
1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และ
ภายในกลุม
ขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดาน
อื่นๆที่เกี่ยวของ
3) เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา พิ จ ารณาแจ ง ต อ บุ ค ลากรภายในกลุ ม

งาน/เรื่อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

(ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

Yงานขอมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร

1.4 งานจัดการความรู
ภายในกลุม

งาน/เรื่อง

1) ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารแห งชาติ และ นโยบายดา นเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ดําเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่ อขับ เคลื่ อนแผนพั ฒ นา

นโยบายและแผน
4) จั ด ประชุม และจั ดทํ า รายละเอี ย ดข อ มู ล แจ ง ในที่ ป ระชุ ม กลุ ม
นโยบายและแผน
5) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ
1) การศึกษา วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู
4) สรุปและรายงานผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ศึกษานิเทศก
ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1) ศึก ษา วิ เคราะห วิ จัย ระบบข อมู ล พื้ นฐานของส วนกลางและ - กลุม/หนวย
วางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเวลาและเงื่อนไข
- สถานศึกษา
2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุม
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการ
ของผูรับบริการ
3) ออกแบบวิธีการนําเสน ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส
4) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
ที่เกี่ยวของ
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
6)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและสรุ ป รายงานผลการ
ดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3 งานพัฒนานวัตกรรม
1) วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี - กลุม/หนวย
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
- สถานศึกษา
เพื่อการบริหาร
2) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 งานจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Education Management
Information System : EMIS)

งาน/เรื่อง
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
Network)

2.4 งานพัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร (ICT

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- องคคณะบุคคล
และผูมีสวน

3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลอง
กับความตองการ
4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยี - กลุม/หนวย
สารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานศึกษา
2) พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหาร
3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชงาน
4) จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ข) การจัดทํานโยบายและ
Z งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาให
3.1 งานวิเคราะหและพัฒนา
1) วิ เ คราะห ทิ ศ ทางและหรื อ ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ระดั บ ชาติ
สอดคลองกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด
มาตรฐานการศึกษา แผนการ นโยบายทางการศึกษา
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
2) ศึกษาผลการดําเนิ นงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
พื้นฐาน และความตองการของ
ทองถิ่น
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยาย
ชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3.2 งานจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - กลุม/หนวย
2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงาน - สถานศึกษา
ที่ผานมา
- องคคณะบุคคล
3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา และผูมีสวน
ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และประเมิ น สถานภาพของเขตพื้ น ที่ เกี่ยวของในการจัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กั บ บริ บ ทสภาพแวดล อ มและความต อ งการของชุ ม ชน และสนั บ สนุ น การ
นําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสารธารณชน
6) เสนอ กพท. พิ จ ารณานโยบาย จุ ด เน น และเป า หมายการจั ด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการ
จัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป

งาน/เรื่อง
การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping
4) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมองคการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและ
กรอบแผนงาน/โครงการ
7) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8) เผยแพรประกาศตอสารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึง
9 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายผลการปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- องคคณะบุคคล
และผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป
5) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.4 งานบริหารยุทธศาสตร
1) ประสานงานเพื่ อ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะทํ า งานการ
และบูรณาการการศึกษาจังหวัด บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัด
2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของ
3) เสนอแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ต อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4) จั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานกั บ จั ง หวั ด องค ก ร
ปกครองส วนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่ อนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสูการปฏิบัติ
5) จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัดแลวเสนอต อ
คณะกรรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร แ ละบู ร ณาการศึ ก ษาระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด

งาน/เรื่อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- องคคณะบุคคล
และผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน

3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก
การขยายชั้นเรียน และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง

2) รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนในแต

นอกระบบ

นักเรียนที่จะจบการศึกษาของแตละระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษา

1) สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูล

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6) ประสานขั บ เคลื่ อ นโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการศึ ก ษา
ประจําป ของจังหวัด
7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการ
ดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด
3) จั ด ทํ า แผนจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก การขยายชั้ น เรี ย น และโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4) ดํา เนิ น การจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก การขยายชั้ น เรี ย น และโอน
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่
เกี่ยวของ
5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- องคคณะบุคคล
และผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

งาน/เรื่อง

(ค) วิเคราะหการจัดตั้ง
[ งานวิเคราะหงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
4.1 งานวิเคราะห
ของสถานศึกษาและแจงการ
จัดสรรงบประมาณตรวจสอบ งบประมาณรายจาย
ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การใชจายงบประมาณและผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษากลุม หรือหนวยงาน
ภายในสํารวจและรายงานขอมูล
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเ คราะหขอมูลแผนงาน/
งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลัก
ของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการฯพิจารณา
กรณีพิจารณาไมเ ห็ นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหน า ที่นํ ากลับ ไปเสนอ
คณะกรรมการ ปรับปรุง แกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ พิจารณาใหม
5) จัด ทํ า รายงานผลการวิ เ คราะหง บประมาณรายจ า ย/เผยแพร
ผูเกี่ยวของ

การศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5) รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่

4) ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

3) จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

ละระดับชั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

และสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และในกรณีเรงดวน ของ

เสนอของบประมาณประจําป

4.2 งานจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ
4.2.1 การจัดตั้ง และ

งาน/เรื่อง

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให
สถานศึกษาดําเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความ
เหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4) สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาร ว มกั น กํ า หนด
เปาหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําป
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) ดําเนินการแจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน กพท./ สพท.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- สพฐ.

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน วยงาน
ภายนอกสําหรับการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิใหมี
ความซ้ําซอนในรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบใน
การขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ งผลการพิ จารณาอนุ มั ติ และเห็ นชอบของผู บั งคั บบั ญชาให
สถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป
5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษา
ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

4.2.2 การประสาน
สงเสริม สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานอื่น

4.3 งานจัดสรร
งบประมาณ
4.3.1 การจัดสรร
1) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด สรร
งบประมาณใหแกสํานักงานเขต งบประมาณ
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑที่กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณให
กลุมและหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมและ
หรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรองรับแลวรวบรวม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

4.3.2 การจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป

งาน/เรื่อง
ไวในงานแผนปฏิบัติการประจําป
5) สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สนับสนุนชว ยเหลื อกลุ ม และ
หรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ ดํา เนินการตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําป
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
1) วิ เ คราะห น โยบาย เป า หมาย ผลผลิ ต ของแผนงบประมาณ
ประจําป เพื่อใหเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน
2) การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของ
หนวยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน
และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อจัดทําเอกสาร
แผนฯฉบับรางและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอ
ความเห็นชอบ
5) แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
6)การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและ
สถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- สพฐ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.4 งานบริหารงบประมาณ
1) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและ
(การโอนและเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย และรายงานผลการใชงบประมาณจากสถานศึกษา
งบประมาณ)
2) คณะกรรมการพิ จ ารณาเงิ น เหลื อจ า ยและโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณประจําป
3) วิ เ คราะห ผ ลการใช จ า ยเงิ น งบประมาณตามผลการติ ด ตาม
ประเมินผล ตอเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตาง
แผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย
4) กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย
5) จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด
6) เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9) แจ ง กลุ ม และหรื อ สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง หน ว ยงานภายในที่
เกี่ยวของจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- ผูวาราชการ
จังหวัด
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศ ศธ.
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน \ งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใชจาย
และรายงานผล
งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
5.1 งานติดตามและรายงาน
นโยบายและแผน
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.1.1 การติดตามและ
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดําเนินงานตาม ประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
นโยบายและกลยุทธ สพฐ.
พื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและ
นโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงาน
ตามที่ไดกําหนดไวในแผน
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของ
ผูเกี่ยวของ
4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจ
พิจารณา
- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- สพฐ.

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

นายกรัฐมนตรี

ของผูตรวจราชการสํานัก

ตรวจราชการแบบบูรณาการ

กระทรวงศึกษาธิการและการ

นโยบายการตรวจราชการ

รายงานการตรวจราชการตาม

5.1.2 การติดตามและ

งาน/เรื่อง
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมี
อํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นพื้นฐาน
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมิน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน
5.2.2 ประเมินผล
1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สรางแบบประเมินแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษา

5.2 งานประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.2.1 ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- สพฐ

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การ
ศึกษา
- สพฐ.

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
5) รายงานผลการดําเนินงาน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ
2) สรางแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ

4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหารพิจารณา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.3 งานพัฒนาระบบการ
1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน รายงานการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
2) ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตาม
การศึกษา
ประเมินผลและรายงาน
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ
รายงานใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
5) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

5.2.3 ประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจําปของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งาน/เรื่อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

] งานเลขานุการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
6.1 งานจัดการประชุม
กพท.

งาน/เรื่อง

1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอมูลที่เกี่ยวของ
- จัดทําขอมูลคณะกรรมการฯ เชน รายชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท อีเมล เพื่อติดตอประสานงาน
- จัดทําเอกสาร หนังสือคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาใหกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรองขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา ตามอํานาจหนาที่และบทบาทที่กําหนด
3) จั ด ทํ า แผนและปฏิ ทิ น การประชุ ม คณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา ตามกรอบอํานาจหนาที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
- จั ด ทํ า แผนปฏิ ทิ น การประชุ ม คณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยแจงตอคณะกรรมการฯ
- แจงเวียนแผนปฏิทินการประชุมใหผูที่เกี่ยวของทราบ

6) เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ไดจากการ
วิ จั ย และส ง เสริ ม ให นํ า ไปใช ทั้ ง ในระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
4) รวบรวม กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
5) จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
6) แจงมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหกลุม /
สถานศึกษาที่เกี่ยวของและบุคคลที่เกี่ยวของ ทราบและดําเนินการ
7) ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานในการประชุมครั้งตอไป
8) รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.2 งานประสาน สงเสริม
1) ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
สนับสนุน องคคณะบุคคลในการ
2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ปญหา
บริหารจัดการศึกษา
อุปสรรคในการจัดการศึกษา เสนอตอองคคณะบุคคล เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ข อ เสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ ใช ป ระกอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการฯ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค
คณะบุคคล
4) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

งาน/เรื่อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
6.3 งานรวบรวมองคความรู
1) ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
- กลุม/หนวย
และมติจากการประชุม กพท.
2) วิ เคราะห ป ระเด็น ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข องกับ การดํ าเนิ น งานของ - สถานศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง รายงานผลการติ ด ตามและ - ผูมีสวนเกี่ยวของ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ในการจัดการศึกษา
การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการปรั บปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3) วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุม กพท. และการนํา
องคความรูที่ไดไปใชในการบริหารจัดการศึกษา
4) สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห และนําผลที่ไดไป
ใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยองคคณะบุคคล ตาม
กฎหมาย
5) รวบรวมและเผยแพร
งาน/เรื่อง

สวนที่ 3
คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสารบรรณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2.2 เพื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําเอกสาร
3.2 การสงหนังสือราชการ
3.3 การรับหนังสือราชการ
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม
3.5 การทําลาย

4. คําจํากัดความ
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง
หนังสือราชการ
5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ สงหนังสือดวยระบบ e-filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ
1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling
2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุม
การสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน
5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
รับ – สง หนังสือราชการ

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทํา
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ
e-filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่
เกี่ยวของทราบ

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ใน
กลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือ
ราชการของกลุมนโยบายและแผน

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ

32

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

รับงานจากกลุมอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง
ระบบ e-filling

เสนอ ผอ.กลุม
มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ

เสนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง / ผูมีอํานาจลงนาม

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2533
8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2527

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
33
กลุมนโยบายและแผน

34

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร :

สรุปและประเมินผลฯ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปฯ

เสนอ ผอ.กลุมมอบหมายให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ และ ผอ.กลุม
ตรวจสอบ / ผมีอํานาจลงนาม

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีก่ ําหนด

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
รับ – สง หนังสือราชการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป

ตลอดเวลา

5 นาที

5 นาที

งานสารบรรณเปนระบบ

ดําเนินการไดถูกตอง เปน
ปจจุบัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผูรับผิดชอบ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

2.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขา วราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงาน
สารบรรณของสํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา และข อ มูล สารสนเทศของกลุ ม
นโยบายและแผน
สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่อง

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และ
ควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน

เสนอ ผอ.กลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ / เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทํา
หนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ / เสนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบความถูกตอง
/ผูมีอํานาจลงนาม

ตลอดเวลา

5 นาที

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการ
รับ-สงหนังสือดวยระบบ e-Filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่
เกี่ยวของทราบ

เวลาดําเนินการ

รายละเอียดงาน
นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน รับ
– สง หนังสือราชการ

การรับ – สงหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเก็บ พิมพ คัดสําเนา คนหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอมูล และสถิติของกลุมที่เปนระบบ

สพท. …………....……………กลุม นโยบายและแผน งานธุรการ

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิม่ เติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานสารบรรณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานงานและใหบริการ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานและใหบริการ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
2.2 เพื่อใหงานที่ดําเนินการมีมาตรฐาน เกิด ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใหเกิดความเขาใจตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประสานงานที่สัมพันธสอดคลองกันมารวมกัน
3.2 อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.3 สรางความรูความเขาใจใหบคุ ลากรและผูเกี่ยวของ
3.4 เผยแพรและประชาสัมพันธ

4. คําจํากัดความ
การประสานงาน หมายถึง การจัดใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํางานสัมพันธ
สอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน อีกทั้งความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเปนเอกภาพเพื่อใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน ในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลอ ง
ทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล้ํา
กันทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ทําใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใหบริการ หมายถึง การให ความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผู อื่น
เปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงานของบุคลากรในกลุมงาน/กลุมที่เกี่ยวของ/ผูรับบริการทั่วไป
โดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับกลุมอื่น ในสํานักงาน และงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
36

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

5.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบ
มีประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสั มพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุ ม
นโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และงาน
ภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกีย่ วของกับการ
บริหารงานของกลุมงาน

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
37
กลุมนโยบายและแผน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสํ านักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
พ.ศ.2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2527

38

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
39
กลุมนโยบายและแผน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
ผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยี
ภายในสํานักงาน

ประสานงานกับกลุมอื่นสํานักงาน และงานในกลุม
นโยบายและแผน หนวยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

เวลาดําเนินการ
ตลอดเวลา

หนวยงานดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

2.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527

สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ
ใหบริการ

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
ผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายใน
สํานักงาน ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน
ประสานงานกับกลุมอื่นสํานักงาน และกลุม งานในกลุมนโยบายและ
แผน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของกลุมงาน

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิม่ เติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
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3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานและใหบริการ
สพท. … กลุมนโยบายและแผน งานธุรการ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การจัดระบบงาน มีการประสานงาน สัมพันธตอกันทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดการประชุมภายใน
กลุมนโยบายและแผน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการใหบริการและอํานวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหการประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุมนโยบายและแผนและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
2.3 เพื่อใหการจัดการประชุมภายในกลุม นโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุม นโยบายและแผนโดยการศึกษา วิเคราะหงาน รวบรวม
ขอมูล รวมกิจกรรมการใหขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลตามหัวขอเรื่องที่กําหนด

4. คําจํากัดความ
งานประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวม
ปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อใหการการดําเนินงานของกลุม
นโยบายและและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมาย
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย

และแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ
แผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เสนอผูบังคับบัญชา

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม
แจงผูเกี่ยวของทราบ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.
2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
43
กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม
แจงผูเกี่ยวของทราบ

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุม
กลมนโยบายและแผน

เสนอผูบังคับบัญชา

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน
ขอมลดานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุม
นโยบายและแผน

เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุม
นโยบายและแผน

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5 นาที

10 นาที

5 นาที

1 วัน

เวลาดําเนินการ
ตลอดเวลา

รูปแบบของการประชุมทํา
ใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและ
แผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527

5.

4.

3.

2.

นโยบายและแผน และขอมลดานอืน่ ๆ ที่

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การประชุมเปนระบบ มีรูปแบบของการประชุมที่คลองตัว สนองตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดไว
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และ
ศึกษา วิเคราะหขอ มูลขาวสารทางดาน
ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน สพท. กลุม นโยบายและแผน งานธุรการ

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดการความรูภายใน
กลุมนโยบายและแผน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรภายในกลุม นโยบายและแผนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน
ตลอดจนไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะหการจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
3.2 รวบรวมจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู

4. คําจํากัดความ
การจัดการความรู หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องคความรูงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การศึกษา วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู
5.4 สรุปและรายงานผล
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา / วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ

แลกเปลีย่ นเรียนรู / เผยแพร

สรุปและรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
คูมือการจัดการความรู ไปสูการปฏิบัติ.สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
47
กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

สรุปและรายงานผล

แลกเปลี่ยนเรียนรู / เผยแพร

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ

งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ศึกษา / วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สรุปและรายงานผล

แลกเปลีย่ นและเผยแพรความรู

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
ศึกษา วิเคราะหความรูทเี่ กี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

เอกสารอางอิง : คูมือการจัดการความรู ไปสูการปฏิบัติ.สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและ
แผน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

บุคลากรและหนวยงานปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธืภาพ

มาตรฐานคุณภาพงาน
องคความรู และขาวสาร ที่
ครอบคลุมภารกิจของกลุม
นโยบายและแผน มีความถูกตอง
และทันสมัย

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอดเวลา

ตลอด
ปงบประมาณ
อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
ตลอด
ปงบประมาณ

เวลาดําเนินการ
ตลอด
ปงบประมาณ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรูภ ายในกลุม นโยบายและแผน
สพท. .กลุม นโยบายและแผน งานธุรการ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
บุคลากรภายในกลุม ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน ไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอกอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค
เพื่อให มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุน
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 การนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ

4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดําเนินงานตามนโยบายและ
ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.3 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห นโยบาย
และแผนทีเ่ กี่ยวของ

ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหา ความตองการจําเปน

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีฯ

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ
8.2 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
8.3 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.4 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
สพท. .กลุม นโยบายและแผน งานขอมูลสารสนเทศ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

จัดทําแผนพัฒนา

ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหา ความตองการ

ศึกษา วิเคราะห นโยบาย
และแผนทีเ่ กี่ยวของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู
การปฏิบัติ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดงาน
ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงชาติ และ นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

เอกสารอางอิง :
1. นโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

คณะทํางาน
ผูรับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ

ผูรับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

ความสอดคลองกับนโยบาย /
สภาพและนําสูการปฏิบัตไิ ด
อยางมีประสิทธิภาพ

ความเปนไปไดของการนํา
แผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตามชวงเวลา
ของแผนงาน/
โครงการ
ตามชวงเวลา
ของแผนงาน/
โครงการ

2 เดือน

1 เดือน

เวลาดําเนินการ
1 เดือน

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสอดคลองกับนโยบาย สภาพปจจุบันปญหาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนําสูการปฏิบัตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและความตองการของผูรับบริการ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3.2 รูปแบบการนําเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึก ษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

4. คําจํากัดความ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผลแลว ถูก
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ชวยใหผูบริหารสามารถเรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว โดย
มีรูปแบบและชองทางที่สะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลให
เปนไปตามเวลาและเงื่อนไข
5.2 จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูรับบริการ
5.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส
5.4 ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวของ
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษา วิเคราะห วิจยั
ระบบขอมูล

จัดทําขอมูลสารสนเทศ

ออกแบบวิธีการนําเสนอ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบจัดเก็บขอมูลตามโปรแกรมฐานขอมูลกลาง

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
55
กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ออกแบบวิธีการนําเสนอ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

กลุมนโยบายและแผน
ผูรับบริการ

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

1 เดือน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สพท. กลุม นโยบายและแผน งานขอมูลสารสนเทศ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และสนองตอความตองการของผูร บั บริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห วิจยั ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและวาง
10 วัน
กลุมนโยบายและแผน
แผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเวลาและเงื่อนไข
คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห วิจยั
ระบบขอมล
2.
จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของ
1 เดือน
ขอมูลสารเทศถูกตอง
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองตอบความตองการ
ครบถวน
คณะทํางาน
จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ผูรับบริการ
เปนปจจุบันและทันสมัย

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่สอดคลองกับความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผูรับบริการ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ความตองการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

4. คําจํากัดความ
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวความคิด
การปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและ
ใชไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการเผยแพร
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
5.2 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ
5.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
วิเคราะหความตองการทรัพยากรฯ

กําหนดคุณลักษณะฯ

พัฒนานวัตกรรม ฯ

การใชและบํารุงรักษา

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
59
กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

การใชและบํารุงรักษา

พัฒนานวัตกรรมฯ

กําหนดคุณลักษณะ

วิเคราะหความตองการ
ทรัพยากร

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง

พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ใหสอดคลองกับความตองการ

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน
วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

ผูใชบริการ

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

{จุดเชือ่ มตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

ไดนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู
และการบริหารที่เปน
ระบบ

สอดคลองกับการเรียนรู
และการบริหาร

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอด
ปงบประมาณ

ใชอยางตอเนื่อง

3-6 เดือน

1 เดือน

เวลาดําเนินการ
1 เดือน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สพท. ....……………กลุม นโยบายและแผน งานขอมูลสารสนเทศ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนรูและการบริหารไดอยางมีระบบ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 การประสานและติดตามระบบเครือขายฯ
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ

4. คําจํากัดความ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การดําเนินงานรวมกันเกี่ยวกับ
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดทําคูมือการใช งาน
จัดระบบการทํางานอยางตอเนื่อง และการจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2 พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชงาน
5.4 จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการทํางานอยางตอเนื่อง
ตลอดจนมีระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ดานการจัดระบบเครือขายฯ
พัฒนารูปแบบเครือขายฯ

ปรับปรุง ติดตั้งระบบฯ
และจัดทําคูมือการใชงาน

จัดระบบเครือขายและปองกันความเสี่ยง

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63
กลุมนโยบายและแผน
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ปรับปรุง ติดตั้งระบบ
และจัดทําคูมือการใชงาน

พัฒนารูปแบบเครือขาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมีการทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีระบบปองกัน
ความเสีย่ งตอระบบเครือขายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคูม ือการใชงาน

พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

จัดระบบเครือขายและปองกันความเสี่ยง

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

2.

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานมีระบบ
เครือขาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ระบบสามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง และมี
ระบบปองกันความเสี่ยง

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..
มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

2 เดือน

3 เดือน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท. ....……………กลุม นโยบายและแผน งานขอมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยี
10 วัน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ดานการจัดระบบเครือขาย

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานวิเคราะหและพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดําเนินงาน
การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษาที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสม
กับสภาพปญหา ความตองการ และบริบทของแตละพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบายจุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

4. คําจํากัดความ
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษา กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
หนวยงานที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่นที่เหมาะสม
กับสภาพปญหา ความตองการ บริบทของแตละพื้นที่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอม
และความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสารธารณชน
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5.6 เสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมาย
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่ เปนขอมูลภาพรวม
ของ สพท.

จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา
ของ สพท.
ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนุนการ
นโยบายนําไปใช

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 – 2554และพ.ศ.2555 - 2558
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช

เห็นชอบ

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทุก 3 /6/9และ
12 เดือน

15 วัน

ความสอดคลองกับทิศทาง
นโยบายของหนวยงานที่
เกี่ยวของและบริบท
สภาพแวดลอม ความตองการ
จัดการศึกษาของ สพป.

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. รายงานการศึกษาวิจัย

7. เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา

เอกสารอางอิง :
1. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 2554
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุม จังหวัด
7. แผนพัฒนาจังหวัด

5.

4.

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับทิศทาง นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของและบริบทความตองการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
1. วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ
2 เดือน ภายใน
กลุมนโยบายและแผน
ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตร ผล
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่
เดือน
การดําเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่
เกี่ยวของ
พฤศจิกายนของ
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพฯ
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขต
ป
พื้นที่การศึกษา
3.วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
2.
4.ศึกษาวิเคราะหวจิ ัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
1 เดือน
กลุมนโยบายและแผน
จัดทํานโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษาของ สพท.
การศึกษาเพือ่ เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
5.จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัด
ไมเห็นชอบ
การศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสารธารณชน
3.
6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาของ
15 วัน
กลุมนโยบายและแผน
กพท.พิจารณา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาที่สอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผานมา
3.2 การจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงเปนแนวทางการพัฒนาที่มีความ
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดําเนิน งานดานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึ กษา โดยมีก ารรวบรวมข อมู ล สารสนเทศ มี ก ารวิ เคราะห ป จจั ย สภาพแวดล อ ม ประเมิ น
สถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลวจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา
5.3 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ
School Mapping
5.4 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

5.7 นํ าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.8 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
5.9 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ทบทวนภารกิจ / ศึกษาขอมูล
สารสนเทศและผลการ
ดําเนินงาน

วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
/กลยุทธ / ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ
ไมเห็นชอบ

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ

เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการ
นําไปใช
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 – 2554และพ.ศ.2555 - 2558
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
73
กลุมนโยบายและแผน
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ทบทวนภารกิจ ศึกษาขอมูลสารสนเทศและ
ผลการดําเนินงาน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

10.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

8.เผยแพรประกาศตอสาธารณชนและผูม ีสวนเกี่ยวของ
9.สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

7.นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ตลอดป

15 วัน
ตลอดป

15 วัน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุมนโยบายและแผน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานมีแผนพัฒนาที่เปน
ระบบ มีประสิทธิภาพ

กลุมนโยบายและแผน

กพท.
กลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน

1 เดือน

4.กําหนดวิสัยทัศน(Vision) พันธกิจ(Mission)และเปาประสงค(Goal)ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.กําหนดผลผลิต(Outputs)ผลลัพธ(Outcomes)และตัวชี้วัดความสําเร็จ(Key
performance Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative)

แผนฯ มีความสอดคลองกับ
ทิศทาง นโยบายของเขตพื้นที่
การศึกษา

กลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน

แผนที่ตั้งสถานศึกษาเพื่อใชใน
การวางแผนการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 เดือน

3.วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่ จัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจัย

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลฯ

เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช

เห็นชอบ

กพท.พิจารณา

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบ
แผนงาน/โครงการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

เอกสารอางอิง :
1. แผนการบริหารราชการแผนดิน
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

6

5

4

3

2

คณะทํางาน

2. ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของ
หนวยงานที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1 เดือน
กลุมนโยบายและแผน
1

ไมเห็นชอบ

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกั บนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําป ไปสูการปฏิบัติ

4.คําจํากัดความ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง การศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและ
งบประมาณ การทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดเปาหมายการ
พัฒนา รวมทั้งการ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปและ เผยแพรประชาสัมพันธ บริหารแผนไป
สูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป
5.5 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
5.7 ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห นโยบายและงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรจาก สพฐ./หนวยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ / แผนงาน/งาน/โครงการ
ไมเห็นชอบ

กําหนดเปาหมายการพัฒนา

จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรประชาสัมพันธการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั ิการ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 – 2554และพ.ศ.2555 - 2558
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน

6. เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7. ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8. สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

5. นําเสนอแผนปฏิบตั ิการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

3. กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําป

พ.ย.
ทุก 6 เดือน

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.

หนวยงานมีแผนปฏิบัติ
การประจําปทสี่ อดคลอง
กับนโยบายของหนวยงาน

ความตองการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา

แผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานที่
เกี่ยวของและบริบท
สภาพแวดลอม

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจยั

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ

เผยแพร / นําแผนสูการปฏิบัติ/
สนับสนุน/ชวยเหลือ สถานศึกษาฯ

เห็นชอบ

กพท.พิจารณา

ไมเห็นชอบ

กําหนดเปาหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจําป

เอกสารอางอิง :
1. แผนการบริหารราชการแผนดิน
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

7

5

4

3

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
สพท. …………....……………กลุมนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปทสี่ อดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ต.ค.
กลุมนโยบายและแผน
ศึกษา วิเคราะห นโยบายและ
ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2
2. ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต.ค.
กลุมนโยบายและแผน
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผล
ทบทวนกลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดกลุมจังหวัด

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด

2. วัตถุประสงค
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงาน
ตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด

4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ
ของจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดใน
อนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง
ๆของกลุมจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุม
จังหวัดในอนาคต
การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
หนวยงานตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่
โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาและกลุมจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหนวย
งานตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการคณะทํางานการบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคํานึงการไดรับโอกาสทางการศึกษาและการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัดแลวเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ
5.6 ดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด โดยคณะทํางานฯ
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับจังหวัด

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอคณะกรรมการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ/กบย.ศธ.
ไมเห็นชอบ

กบย.ศธ พิจารณา
แผนพัฒนา
เห็นชอบ
จัดทําแผนปฎิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด เสนอ กบย.กจ
ไมเห็นชอบ

กบย.ศธ พิจารณา
แผนพัฒนา
เห็นชอบ
จัดทําแผนปฎิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด เสนอ กบย.กจ

ไมเห็นชอบ

กบย.กจ.พิจารณาแผน
ปฎิบัติราชการฯ
แผนปฏิบัติราชการ
เห็นชอบ
ดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ติดตาม ประเมินและรายงานผล

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
ตามแบบที่สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกําหนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ.2555 - 2558
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2554 - 2559
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด
8.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549
8.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
พ.ศ. 2552
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โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

ดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

เห็นชอบ

กบย.กจ. พิจารณา

จัดทําแผนปฎิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด
เสนอ กบย.กจ

เห็นชอบ

กบย.ศธ. พิจารณา

จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของของจังหวัด แลวนําเสนอตอ
คณะกรรมการกลุมจังหวัด

คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
แลวเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

หนวยงานมีแผน
พัฒนาที่สอดคลองกับ
หนวยงานระดับสูง
และเปนไปตามความ
ตองการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตลอดป

10 วัน

2 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เจาหนาที่

เจาหนาที่

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

เจาหนาที่

คณะกรรม การฯ

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

หนวยงานทางการศึกษา
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
สภาพปญหา
ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

แผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล

เอกสารอางอิง :
1. นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน/กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา/ปฏิบัติราชการของหนวยงานตนสังกัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนหนวยงานที่เกี่ยวของ ระเบียบบริหารงบประมาณ

7.

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด
สพท. กลุมนโยบายและแผน กลุมงานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัตริ าชการการศึกษาของจังหวัดสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานทางการศึกษา นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
มีสภาพการดําเนินงานที่สอดคลองสภาพความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหาร
2 วัน
เจาหนาที่
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับ
ยุ
ท
ธศาสตร
แ
ละบู
ร
ณาการศึ
ก
ษาระดั
บ
จั
ง
หวั
ด
(พ.ค.
ของทุ
ก
ป
)
จังหวัด

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค
เพื่อให ประชากรวัยเรียนทุ กคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม
หรือ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550 รวมถึงการดําเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการ
เขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ

ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา
็
ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา
็

กพท.
พิจารณา

เห็นชอบ
ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมิน
และรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กําหนด
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

ไมเห็นชอบ

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2553
8.3 ระเบียบ / หลักเกณฑ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.4 พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2552
8.5 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
สพท. กลุมนโยบายและแผน…งานนโยบายและแผน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

. กพท.พิจารณา

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและ โอน
สถานศึกษา

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียน
การรับและ โอนสถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบ

ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา
และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กลุมนโยบายและแผน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

3 . ระเบียบ / หลักเกณฑ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. พระราชบัญญัตกิ ารกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552

หนวยงานมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตลอดป

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมนโยบายและแผน
คณะกรรมการ

กพท.

2 เดือน
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา

กลุมนโยบายและแผน
คณะกรรมการ

2 เดือน

ตลอดป

กลุมนโยบายและแผน
คณะกรรมการ

2 เดือน

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและการโอน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
ขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกีย่ วกับสถานศึกษา และความตองการดาน
โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด

เอกสารอางอิง :
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก

5.

4.

3.

2.

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
คณะกรรมการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน
มีระบบการดําเนินงานการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนไปตามระเบียบ / ขั้นตอน/ แนวปฏิบัติทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง ยุบรวม
15 วัน
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
เลิก การขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดตั้งยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานแผนการจัดชั้นเรียน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานแผนการจัดชั้นเรียน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนแผนในการรับนักเรียนรายป
2.2 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดตั้งงบประมาณ
2.3 เพิ่อใชกําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนรายป

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลนักเรียน เพื่อจัดทําฐานขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน
3.2 จัดทําแผน เปาหมายการรับนักเรียนรวมกับสถานศึกษาและรายงานผลการดําเนินงาน

4. คําจํากัดความ
แผนการจัดชั้นเรียนรายป หมายถึง แผนที่กําหนดวาสถานศึกษาใดจะเปดรับนักเรียน
ชั้นใด กี่หองเรียน /กี่คนในแตละป โดยทีส่ ถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษา
ของแตละระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ
5.2 รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนในแตละระดับชั้น
5.3 จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียนรวมกับสถานศึกษา
5.4 ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา
5.5 รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน
ขอมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแตละระดับชั้น รวมทั้ง
ผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ

รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียน
ในแตละระดับชั้น

จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียน

ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
8. 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

จัดทําแผนและเปาหมายการรับ

รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนใน
แตละระดับชั้น

สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัย
เรียน ขอมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแตละ
ระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

1 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

สพท. กลุมนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทุก 3 /6/9
และ 12
เดือน

15 วัน

15 วัน

เวลา
ดําเนินการ
2 เดือน
ภายในเดือน
พฤศจิกายน
ของป
1 เดือน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีแผนการจัด
ชั้นเรียนที่เปนระบบ มี
ประสิทธิภาพ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนใน
แตละระดับชั้น

สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนที่
จะจบการศึกษาของแตละระดับชัน้ รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอก
ระบบ

รายละเอียดงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการจัดชั้นเรียนที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานแผนการจัดชั้นเรียนใหกับนักเรียน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย

2. วัตถุประสงค
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ
4. คําจํากัดความ
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงิน
ของกิจการนั้น พรอมทั้งนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะห งบประมาณรายจ าย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจาก
ทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของ
รายได รายจาย และเงินทุนที่กอหนี้ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งผูบริหารแตละคน
ตองการไดรับรายงานที่ตางกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึ งควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดที่ควรมี ตองไม
ขาดตกบกพร อง รายงานที่ดีที่สุดตองใหขอมูลที่ผูบ ริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทําขึ้นอยางนอย
เดือนละครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจ
และรายงานขอมูล
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5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
5.3 คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห
คาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
พิจารณา กรณีพิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง
แกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการ ฯ พิจารณาใหม
5.5 จัดทํารายงานผลการวิ เคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเกี่ยวของ
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจงสถานศึกษา กลุม หนวยงาน สํารวจและรายงานขอมูล

แตงตั้งคณะกรรมการภายใน

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการฯ ประชุม
1. วิเคราะหขอมูล แผนงาน /งาน / โครงการ
2. วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน / งาน / โครงการ

ผูอํานวยการพิจารณา

เห็นชอบ
จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห
งบประมาณรายจาย
/ เผยแพรผูเกี่ยวของ

รายงาน กพท./สพฐ.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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รายงานตอ กพท./สพฐ.

จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณ

เห็นชอบ

ผูอํานวยการพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการวิเคราะห/จัดทํา

แตงตั้งคณะกรรมการ

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เอกสารอางอิง :
1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รายงานการประชุม

6.

5.

4.

3.

2.

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

2. ระเบียบวาระการประชุม
4. เอกสารการวิเคราะหงบประมาณรายจาย

นําเสนอ กพท./สพฐ. เพื่อรับทราบ

การตัดสินใจ

จัดทํารายงานผลการวิเคราะหคาใชจายในการจัดการศึกษาและเผยแพรตอ
ผูเกี่ยวของ

ผูอํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการวิเคราะหขอมูล คาใชจายแผน / งาน / โครงการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ

ชื่องาน งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน
การบริหารงบประมาณรายจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุก
แจงการสํารวจ/รายงานขอมูล
แหง สํารวจและรายงานขอมูล

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

คณะกรรมการ

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

หนวยงานบริหารจัดการ
งบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานการวิเคราะหงบประมาณ
รายจายไดถูกตอง/เปนระบบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

เวลาดําเนินการ
ตลอด
ปงบประมาณ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2.เพื่อใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากร
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการใหบรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่นี้ หมายถึง
การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึ ง การเสนอคํ า ของบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาไดเสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลั กการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานกําหนด
ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
ทรั พยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ทําให การจัดการศึกษาบรรลุ วัตถุประสงค
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือ
ทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําป
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ
7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบ
เพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสาน สงเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรั บ การสนับ สนุนงบประมาณจากหนว ยงานภายนอก
สํา หรับการดําเนิ นงานโครงการของสถานศึ ก ษา
2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิใหมีความซ้ําซอน
ในรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ
การสนั บ สนุนฯ
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4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ใหสถานศึกษารับ ทราบ
เพื่อดําเนินการประสานกับ หนวยงานภายนอกตอไป
5) รวบรวมขอมูล การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ

สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณเสนอเขต
พื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการฯ วิเคราะหความเหมาะสมการ
ขอตั้งงบประมาณ

สพท.และสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายและผลผลิต

จัดทําคําของบประมาณ
ไมเห็นชอบ
กพท. พิจารณา
เห็นชอบ
แจงผูเกี่ยวของ

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานอื่น ๆ
ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหนวยงานอื่น ๆ สําหรับสถานศึกษา

วิเคราะหง าน/โครงการ/กิ จ กรรมฯ เพื่ อ มิ ใ ห มี ค วามซ้ํา ซ อ นในรายการ
งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรจากหน ว ยงานต น สั ง กั ด

ผูมีอํานาจพิจารณาฯ

แจงผูเกี่ยวของ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และของสํานักงบประมาณ
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่ อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ. ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอื่น
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ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

แจงผูเกี่ยวของ

เห็นชอบ

กพท. พิจารณา

ไมเห็นชอบ

สพท. กําหนดเปาหมาย/ผลผลิต

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เอกสารอางอิง 1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รายงานการประชุม

6

5

4

3

สถานศึกษาจัดทําคําขอ
คณะกรรมการฯวิเคราะห

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม
ประเมินผลและรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ระเบียบวาระการประชุม
4. เอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ

- แจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ

-กพท. พิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ

สํานักงานฯ / สถานศึกษา รวมกันกําหนด
เปาหมายและผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
-จัดทําและเสนอของบประมาณ

- คณะกรรมการฯวิเคราะหความเหมาะสม

รหัสเอกสาร

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชือ่ มตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานมีระบบการ
บริหารงบประมาณ มี
ประสิทธิภาพ

เอกสารคําขอ
งบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
สพท..........กลุมนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
ระบบคําขอจัดตั้งงบประมาณมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินงาน
1
- แจงนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดปงบประมาณ
แจงนโยบายแผนพัฒนา
- แจงหลักเกณฑ วิธีการของบประมาณ
2
- สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ
ตลอดปงบประมาณ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

แจงผูเกี่ยวของ

ผูมีอํานาจฯ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

- เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู มี อํา นาจ เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ฯ
- แจ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ให ส ถานศึ ก ษารั บ ทราบเพื่ อ
ดํา เนิ น การประสานกั บ หน ว ยงานภายนอกต อ ไป
รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก

1. เอกสารคําขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอื่น

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง

4

3

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชือ่ มตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาที่เพียงพอตอ
ความตองการพัฒนาของ
สถานศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นเปนระบบตอเนื่องกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ประสานงานการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ตลอดปงบประมาณ
จากหน ว ยงานภายนอกสํา หรั บ การดํา เนิ น งาน
ประสานการขอรับการสนับสนุน
โครงการของสถานศึ ก ษา
2
วิ เ คราะห ง าน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษา
ตลอดปงบประมาณ
วิเคราะหง าน/โครงการ/กิ จ กรรมฯ เพื่ อ มิ ใ ห
เสนอฯ เพื่ อ มิ ใ ห มี ค วามซ้ํา ซ อ นในรายการ
มี ค วามซ้ํา ซ อ นในรายการงบประมาณที่
งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรจากหน ว ยงานต น
ได รั บ จั ด สรรจากหน ว ยงานต น สั ง กั ด
สั ง กั ด

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานจัดสรรงบประมาณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ

4. คําจํากัดความ
งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพื่อการตาง ๆภายในชวง
ระยะเวลาหนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจาย
หรือกอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย
สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑที่กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการรองรับ และรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
5.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําป เพื่อใหเปนแนวทาง
การดําเนินงานของหนวยงาน
2) การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของหนวยงานและสถานศึกษา
โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน วยงานและเสนอแนะแนวทาง
การดําเนินงานใหสถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ แผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับรางเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แตงตัง้ คณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร

แจงผลการจัดสรรงบประมาณ

ประสาน/สนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ

สนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงาน
ตามโครงการ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของ
หนวยงาน
การกําหนดหลักเกณฑ และการปฏิบัติตามเกณฑงบประมาณ

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน และการเสนอ
แนวทางการจัดทําใหแกสถานศึกษา

การจัดทําแผนใชจายงบประมาณประจําป

กพท.พิจารณาใหความเห็นชอบ

แจงผูเ กี่ยวของ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

บัญชีรับแจงการจัดสรงบประมาณ
บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แผนการใชจายงบประมาณ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
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ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

สนับสนุนการดําเนินการ

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

3. รายงานการประชุม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม และ
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

คณะ
กรรมการ

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ.

ผลการจัดสรรเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและ
แผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ ตลอดปงบประมาณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ

2. ระเบียบวาระการประชุม

ประสาน สนับสนุนจัดทําโครงการรองรับ

แจงผลการจัดสรร

คณะกรรมการพิจารณา

เอกสารอางอิง :
1. หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณ

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
สพท. กลุม..นโยบายและแผน…งานวิเคราะหงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สถานศึกษาและกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานภายในที่เกี่ยวของที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
ตลอดปงบประมาณ
แตงตั้งกรรมการฯ
งบประมาณ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

ไมอนุมัติ

ไมเห็นชอบ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

2. ระเบียบวาระการประชุม

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ

อนุมัติ

ผวจ.พิจารณา

เห็นชอบ

กพท.พิจารณา

จัดทําแผนใชจายงบประมาณประจําปี

- การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

การกําหนดหลักเกณฑงบประมาณ

เอกสารอางอิง :
1. หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณ

5.

4.

3.

2.

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

3. รายงานการประชุม
การตัดสินใจ

การติดตาม วัดและประเมินผล การรายงานผลทั้งในระดับ
หนวยงานและสถานศึกษา

จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปปฏิบัตกิ าร โดย
รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ
เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับรางเพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่ ขอความเห็นชอบ/เสนอ
ผวจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน
และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา

การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของ
หนวยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ

ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
สพท. กลุม......นโยบายและแผน…งานวิเคราะหงบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน
การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ที่เปนระบบ เกิดประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิต
ประจําป เพื่อใหเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

คณะ
กรรมการ

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

หนวยงานจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณ ที่เปนระบบ
เกิดประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการตามมาตรฐาน
สพฐ.

ผลการจัดสรรเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

เวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานบริหารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารงบประมาณ

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการ
การวิ เ คราะห ค วามสํ า คั ญ ความจํ า เป น ในการใช จ า ยงบประมาณโอนและเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
แจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจาย
ในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ
จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และรายงานจาก
สถานศึกษา
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป
5.3 วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเงื่อนไขความสําเร็จ
ของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ เปนเงินเหลือจาย
5.4 กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการทีก่ ําหนด
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5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.9 แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดําเนินการ
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาขอมูล/แตงตั้งคณะกรรมการ

1) วิเคราะห ผลการใชจา ยงบประมาณ
2) กําหนดแนวทางและวิธกี ารใชเงินเหลือจาย
3) จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและวิธกี ารที่กาํ หนด
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กพท. พิจารณา

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ
ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา

ไมอนุมัติ
อนุมัติ
รายงาน สพฐ./หนวยงานที่เกีย่ วของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจง กลุม / สถานศึกษา /
หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจายประจําป
7.5 แบบฟอรมรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.

4.

3.

2.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงาน สพฐ. /หนวยงานที่เกี่ยวของ

อนุมอนุ
ัติ มตั ิ

ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา

เห็นชอบ

กพท.พิจารณา

ไม่อนุมตั ิ

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการวิเคราะห ดําเนินการฯ
1) วิเคราะห ผลการใชจา ยงบประมาณ
2) กําหนดแนวทางและวิธกี ารใชเงินเหลือจาย
3) จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและวิธกี าร
ที่เหมาะสม
่

ชื่องาน (กระบวนงาน)…….งานบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน
ระบบการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
ศึกษาขอมูลงบประมาณ /
แตงตั้งคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงาน สพฐ. / แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ

ผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติ / ไมอนุมัติ

กพท.พิจารณาใหความเห็นชอบ

- เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตอคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาใหความเห็นชอบ

- จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด

- กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย

งบประมาณ เปนเงินเหลือจาย

- วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเงื่อนไข
ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภท

คณะกรรมการ ดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป

รายละเอียดงาน
-สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสํารวจ ศึกษาขอมูลงบประมาณ
-สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอน

คุมคา และครอบคลุมภารกิจ

สพท. กลุม...นโยบายและแผน…งานวิเคราะหงบประมาณ………

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

ก.ย.

ก.ย.

ส.ค.

ส.ค.

ส.ค.

เวลาดําเนินการ

ผลการจัดสรรเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด

ผลการจัดสรรเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กพท.
(เลขานุการ)

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

รายละเอียดงาน
แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของจากการ

3. รายงานการประชุม
4. เอกสารแบบรายงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

แจงกลุม / สถานศึกษา / หนวยงานภายใน
ที่เกี่ยวของดําเนินการ

เอกสารอางอิง :
1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระเบียบวาระการประชุม

7.

ลําดับที่
6.

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ก.ย.

ก.ย.

เวลาดําเนินการ

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานมีระบบการ
บริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานคุณภาพงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและกลยุ ท ธ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค
เพื่อเป นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดํ าเนินงานตามนโยบายและกลยุ ทธ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

4. คําจํากัดความ
การติดตาม หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ ดําเนินการเปนประจํา
หรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
ที่เกิดขึ้นใชชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดานการจัดหา การจัดการและการนํา
ทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนและกําหนดการหรือไม วัตถุประสงคของการ
ติดตาม คือ ตองการชี้ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วที่สุดที่เทาที่จะเร็วได ในเรื่องเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดจัดการแกไขปรับปรุงสถานการณ
ตางๆ ของโครงการที่เปนไปทันทวงที
การรายงาน คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลใน
หนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเป น
สิ่งจําเปนและสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาไดอยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงาน
ไวดวย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
1) ศึกษา วิเ คราะห รายละเอี ยดนโยบาย กลยุ ทธและแผนปฏิบัติ การประจํา ปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแผนกํากับ ติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม
เรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ
4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

5.2 การติ ด ตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานัก งานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของ
กับกลุมนโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการฯ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
สพท. และสถานศึกษา
รวมทั้งหนวยงานที่เกีย่ วของ

จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของ สพท. และแผนกํากับติดตาม
การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ
เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของ
ผเกี่ยวของ

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา

แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
และจัดทําขอสรปเสนอ กพท.และสาธารณชน
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6.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการฯ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน

จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการฯ
วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะ
ของผูตรวจราชการ

เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน
สรุปและรายงานตอ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบติดตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดฯ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป(Annual Year
Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําขอสรุปเสนอ
คณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษาและสาธารณชน

4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตามตอผูมีอํานาจ พิจารณา
5).แจงผูเกี่ยวของใหนาํ ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ

ก.ย.-ต.ค.

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน,
หัวหนากลุม งานติดตามฯ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

{จุดเชือ่ มตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปเปนระบบ

เครื่องมือกํากับ ติดตามสอดคลอง
กับเครือ่ งมือของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ก.ย.

กย.

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

เวลาดําเนินการ

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของ
หนวยงานทุกระดับ เพือ่ กํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไว
ในแผน

1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล /
เผยแพร

แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงและพัฒนางาน

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ

จัดทําแผน กํากับติดตาม แผนปฏิบัติการประจําป และการติดตาม
งานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
ตามนโยบายและกลยุทธ
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. ที่เปนระบบ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน

126

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจ
ราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน

6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

5)แจงผูเกี่ยวของใหนาํ ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูต รวจราชการ เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา

ก.ย.-ต.ค.

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน,
หัวหนากลุมงานติดตามฯ

เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปเปนระบบ

ขอเสนอแนะที่นําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนางาน

จัดทํารายงานครบถวนตามประเด็น
และแบบรายงานของผูตรวจราชการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ก.ย.

กย.

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

เวลาดําเนินการ

รายละเอียดงาน

1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
2. แผนปฏิบัตกิ ารประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกีย่ วของ
3. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี

สรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ

แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการฯ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับกลมนโยบายและแผน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

เอกสารอางอิง :

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสพฐ. สพท. กลุมนโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐ มนตรี

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและกลยุ ทธ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ

4. คําจํากัดความ
การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่กําหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) รายงานผลการดําเนินงาน
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จัดทํารายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
2) สรางแบบการประเมินแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2) สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงานตอผูเกี่ยวของ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนกลยุทธ สพฐ. ฯ

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผล
การดําเนินงานอยางเปนระบบ

ประสานผูเกีย่ วของ / ประเมินผล

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมนโยบายและแผน

เสนอผูม ีอํานาจ
พิจารณา

แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน

รายงานผลการดําเนินงาน

6.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล แผนพัฒนาฯ

สรางแบบประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ

ประสานผูเกีย่ วของ / ประเมินผล

เสนอผูม ีอํานาจ
พิจารณา

รายงานผลการดําเนินงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ

สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการฯ

ประสานผูเกีย่ วของ / ประเมินผล

เสนอผู้มีอํานาจ

รายงานผลการ
ดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
131
กลุมนโยบายและแผน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

รายงานผลการดําเนินงาน

แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงพัฒนางาน

เสนอผู้มีอํานาจ

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล /เสนอผลการดําเนินงาน /

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตาม
แผนกลยุทธ สพฐ. ฯ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

1. .นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แผนปฏิบัตกิ ารประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวของ)

4

3

2

1.

ลําดับที่

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) รายงานผลการดําเนินงาน

การตัดสินใจ

3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมิน
สพฐ.

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธ สพฐ.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ สพฐ.
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วดั บรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

กลุมนโยบายและ
แผน

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

{ จุดเชือ่ มตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานดําเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการตาม
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลงาน
ตามกลยุทธของ สพฐ.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ก.ย.-ต.ค.

ก.ย.-ต.ค.

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.-ก.พ.
มี.ค.- ก.ย.

เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายงานผลการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แผนปฏิบัตกิ ารประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวของ)

4

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

5) รายงานผลการดําเนินงาน

การตัดสินใจ

3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมินผลเสนอฝายบริหาร

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล

3

เสนอผูมีอํานาจ

2) สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการตามที่กําหนดใน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและรายงาน
พรอมขอเสนอแนะ

สรางแบบประเมินแผนงานโครงการฯ

ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลระยะ
ครึ่งแผน ฯและรายงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

2

1.

ลําดับที่

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน,
หัวหนางาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานดําเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการตาม
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลงาน
ตามกลยุทธของ สพฐ.

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

พย.

ก.ย.-ต.ค.

มีค.

เวลาดําเนินการ
ต.ค.-ก.พ.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน
2) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วดั บรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

รายงานผลการดําเนินงาน

เสนอผู้มีอํานาจ

ประสานผูเกีย่ วของ /ประเมินผล

แบบประเมินผลตามแผนฯ

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดฯ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

1 .นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แผนปฏิบัตกิ ารประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวของ)

2

1.

ลําดับที่

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

2) สรางแบบประเมินผลแผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําป
3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการประเมินแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหาร
5) รายงานผลการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป

กลุมนโยบายและ
แผน

ผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน,
หัวหนางาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานดําเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการตาม
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีรายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กย.- ตค

เวลาดําเนินการ
มีค.- เมย.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
สพท. กลุมนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน
3) ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วดั บรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

ประเภทเอกสาร : คูม ือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคลองกับความตองการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D)

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
งานพัฒ นาระบบการติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงานของสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
หมายถึง กระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากร เพื่อการบรรลุเปาหมายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวยการใชคน เทคนิคและขาวสาร ทั้งนี้โดยอาศัยองคความรูของทฤษฎี
องคการมาใชใหบรรลุเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความ
พึงพอใจ โดยกระบวนการดังกลาวประกอบดว ย การวางแผน การจัดองค การ การเปนผู นําและการ
ประเมินผล

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
5.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานใหเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.6 เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ไดทั้งในระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
136

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ ฯ

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน

เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ไดในระดับ สพท. สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.3 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

เผยแพรระบบการติดตามประเมินผล และสงเสริมให
นําไปใชทั้งในระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

จัดทํากรอบแนวคิดการ
พัฒนาระบบติดตาม

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

2 เดือน

6 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

{

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

หนวยงานมีระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงานที่สอดคลอง
กับความตองการและมี
ประสิทธิภาพ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานที่เกีย่ วของ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เผยแพรการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ไดใหนําไปใชทั้ง
ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ
รายงานใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1 เดือน

1 เดือน

ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ศึกษาบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและนํา
ปญหาอุปสรรคมากําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย

เวลาดําเนินการ

รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการ
รายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารอางอิง :
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกีย่ วขอ
2. แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน (กระบวนงาน) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
สพท. กลุมนโยบายและแผนงาน งานติดตามประเมินผลและรายงาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่สอดคลองกับความตองการและมีประสิทธิภาพ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร: งานจัดการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการดํ าเนินการตามอํา นาจหนา ที่ของคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึ กษา (กพท.) ดํ าเนินการไดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 เพื่อ สนั บสนุนและอํา นวยความสะดวกแก คณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษา (กพท.)
ตลอดจนผูรับบริการเกี่ยวกับขอมูล การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อเป นแนวทางและคูมือในการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กพท.)
2.4 เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานงานและการสื่อสาร

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การดําเนินการตามกรอบอํานาจหนาที่และบทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การดําเนินการตามแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมารวมปรึกษาหารือ ชี้แจง
อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กํานดไว
4.2 เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง เอกสารที่อางอิง สืบคน หลักฐานตามระเบียบวาระ
การประชุม
4.3 การประสานการดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปนหนังสือราชการ โทรสาร โทรศัพท อินเทอรเน็ต
4.4 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง การดําเนินงานที่
บุคลากรไดเตรียมการเพื่อให มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) ไดแก ผูอํานวยการ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานเลขานุการ กพท.

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอมูลที่เกี่ยวของ
1) จัดทําขอมูลคณะกรรมการฯ เชน รายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เพื่อติดตอ
ประสานงาน
2) จัดทําเอกสาร หนังสือคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา วิเคราะห
และสังเคราะหกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามอํานาจหนาที่และบทบาทที่
กําหนด
5.3 จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอํานาจ
หนาที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทําแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยแจงตอคณะ
กรรมการฯ
2) แจงเวียนแผนปฏิทินการประชุมใหผูที่เกี่ยวของทราบ
5.4 รวบรวม กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุ ม
และเอกสารประกอบการพิจารณา
5.5 จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 แจงมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ใหกลุมที่เกี่ยวของและบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบและดําเนินการ
5.7 ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึก ษาและ
รายงานในการประชุมครั้งตอไป
5.8 รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบกฎหมาย/จัดทําขอมูลคณะกรรมการ

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําแผน/ปฏิทินการประชุม

รวบรวม กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพือ่ จัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
แจงมติที่ประชุม กพท.ใหผเู กี่ยวของทราบ
และดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม

จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามมติที่ประชุม

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ระเบียบวาระการประชุม รูปแบบ องคประกอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
8.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

ศึกษาระเบียบกฎหมาย/จัดทําขอมูล
คณะกรรมการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่
ประชุม

ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม

แจงมติที่ประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ

จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุม

รวบรวม กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

จัดทําแผน/ปฏิทินการประชุม

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กรอบการดําเนินงานของ กพท.

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

8.

7

6.

5.

4.

3.

2.

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ภายในเดือนตุลาคม

3 วัน

3 วัน

3 วัน

7 วัน

1 วัน

7 วัน

เวลาดําเนินการ
15 วัน

หนวยงานมีการบริหารจัดการ
เปนไปตามที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานคุณภาพงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กพท.
กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

-จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาแจงในการประชุมครั้งตอไป

-ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

แจงมติการประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษา ใหกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
รับทราบและดําเนินการ

จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

รวบรวม กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบ
อํานาจหนาที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา
วิเคราะห และสังเคราะหกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ตามอํานาจหนาที่และบทบาทที่กําหนด

ชื่องาน งานจัดการประชุม กพท.
สพท. กลุม..นโยบายและแผน งานเลขานุการ กพท.
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน การจัดประชุม และผลการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
ศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอมูลที่เกีย่ วของ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานประสาน สงเสริม สนับสนุน
องคคณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานสงเสริมสนับสนุนองคคณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
การศึกษา
2.2 เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวมขององคคณะบุคคลทั้งการรับ รูและ
การเขามามีสวนรวม
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางองคคณะบุคคล
2.4 เพื่ อใหการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุ มทุน และเนนคุณภาพของการบริหารจั ด
การศึกษา
2.5 เพื่อสรางความรวมมือรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดผลประโยชนของสวนรวม
2.6 เพื่อประสาน สงเสริม สนับสนุน องคคณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
การประสาน สงเสริม สนับสนุนใหรวมมือดําเนินการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดย
องคคณะบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
องคคณะบุคคล หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) , คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา
เสนอต อองคคณะบุ คคล เพื่ อรั บ ฟ งความคิด เห็ น ขอเสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นาการศึกษาเพื่ อใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

5.3 ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ขอ คิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องคคณะบุคคล
5.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคในการ
จัดการศึกษา

ดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการไปใชปรับปรงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1
8.2
8.3
8.4

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนโยบายและแผน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานเพื่อนํามติการ
ประชุม ขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 องคคณะ

จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคในการจัดการศึกษา

ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

3 วัน

5 วัน

เวลาดําเนินการ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผูร ับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

มีระบบประสาน สงเสริม
สนับสนุนองคคณะบุคคล

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

3. พระราชบัญญัตขิ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ขอคิดเห็นของคณะกรรมการไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องคคณะบุคคล

จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษา
เสนอตอองคคณะบุคคล เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนของเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดงาน
ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วของ

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ชื่องาน งานประสาน สงเสริม สนับสนุนองคคณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
สพท. … กลุมนโยบายและแผน งานเลขานุการ กพท.
ตัวชี้วดั ที่สําคัญของกระบวนงาน มีระบบประสาน สงเสริม สนับสนุนองคคณะบุคคลในการมีสวนรวมจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานรวบรวมองคความรูและมติจากการ
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานรวบรวมองคความรูและมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.)

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสูงขึ้น
2.2 เพื่อนําองคความรูที่เกิดจากการประชุม กพท. และการนําองคความรูที่ไดไปใชในการ
บริหารจัดการศึกษา
2.3 นําผลที่ไดจากการสังเคราะหไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยองคคณะบุคคล ตามกฎหมาย

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
3.3 การจัดการความรูที่เกิดจากการประชุม กพท.และการนําไปใชในการบริหารจัดการศึกษา

4. คําจํากัดความ
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผู รู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิ ทธิภ าพ อันจะสงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
การสังเคราะห หมายถึง การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่ไดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา มาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อหลอมรวมเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสูงขึ้น
5.3 วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุม กพท.และการนําองคความรูที่ไดไปใชในการ
บริหารจัดการศึกษา
5.4 สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห และนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาโดยองคคณะบุคคล ตามกฎหมาย
5.5 รวบรวมและเผยแพร

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กพท.
เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จและปรับปรุงพัฒนา
วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุมและ
การนําองคความรูที่ไดไปใช
สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห
และนําผลที่ไดไปใช
รวบรวมและเผยแพร

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพท. กลุ่ม...นโยบายและแผน งานเลขานุการ กพท.

สังเคราะหองคความรูทไี่ ดจากการ
วิเคราะห และนําผลทีไ่ ดไปใช

วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุมและ
การนําองคความรูทไี่ ดไปใช

วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของ กพท. เพื่อประมวลผลภาพ
ความสําเร็จและปรับปรุงพัฒนา

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ผังขันตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสั ญลักษณ์ ผงั ขันตอน

จุดเริ มต้นหรื อสิ นสุ ดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

3 วัน

7 วัน

7 วัน

15 วัน

เวลาดําเนินการ

มีองค์ความรู้ทีนําไปใช้ในการ
บริ หารจัดการศึกษา

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรื อการเคลือนไหวของงาน { จุดเชือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

สังเคราะหองคความรูทไี่ ดจากการวิเคราะห และนําผลทีไ่ ดไปใชใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยองคคณะบุคคล
ตามกฎหมาย

วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสูงขึ้น
วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุมและการนําองคความรูที่ได
ไปใชในการบริหารจัดการศึกษา

รายละเอียดงาน
ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

เอกสารอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิมเติม

4.

3.

2.

ลําดับที
1.

ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน องค์ความรู้ทีเกิดจากการประชุมและการนําองค์ความรู้ทีได้ไปใช้ในการบริ หารจัดการศึกษา

ชืองาน งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุม กพท.

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

สวนที่ 4
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อางอิง

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อางอิง






พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปจจุบัน
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ วาดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2527
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 2554
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 11
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบัน
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ ฉบับที่ 2
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
 แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.
ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2550
 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 เอกสารองคความรูดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
สํานักงบประมาณ
 โปรแกรมฐานขอมูลกลางและคูมือการใชงาน
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 หนังสือราชการจากหนวยตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก

รายชื่อคณะทํางาน
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษา

ผูอํานวยการสํานัก/กลุม/หนวย

ที่ปรึกษา

คณะทํางานจัดทําคูมือเขตพื้นที่การศึกษา “กลุมนโยบายและแผน”
1. นายสุวิทย มุกดาภิรมย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

2. นายชาญ คําภิระแปง

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ประธานคณะทํางาน

รองประธานคณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
3. นายปญยุต นันทราช

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คณะทํางาน

4. นายกิตติ รัตนพันธุ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
5. นางนุชรี ทองไทย

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

คณะทํางาน

6. นางสาวละออ จรรยา

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
7. นางสาวแกวใจ จิเจริญ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

คณะทํางาน

8. นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
9. นางสาวพรจันทร พรศักดิก์ ุล
10. นางฟองจันทร ใจแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
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คณะทํางานพิจารณาเอกสาร
1. นายสุวิทย มุกดาภิรมย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

2. นางฟองจันทร ใจแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

3. นางสาวนฤมล แกวสุรพล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางานจัดทําเอกสาร
1. นายสุภัทร พันธพัฒนกุล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานคณะทํางาน

2. นายดํารงค พลโภชน
3. นายวีระศักดิ์ เจริญสุข

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน

4. นางกัลยา แซลิ่ม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

5. นางปุณฑริกา พันธุ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

6. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ
7. นางสาวนฤมล แกวสุรพล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน
คณะทํางาน

8. นายศิวกร รัตโิ ชติ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

9. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

10. นายประสิทธิ์ ทํากันหา

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

11. นางสาวปณิธิภัธน พรหมประสาธน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

**************************************
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กลุมนโยบายและแผน

