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กลุ่มนโยบายและแผน 

 

1. แนวคิด 
  มปกนานยถีสเนทยายยสมยแรเทยนาบยนสนรปนปแนยเนสเนนนมิรสนงีบเีทนางยถเนหน็ปเจาด็เแหน็ปเมปกนไป
ตเเนงีบเีรปนเเตแฐเน็เแหน็ปเิเตรทเสยสมนงนผปยาเฤทธร์ขอสสเนตเเีสทธหเยตแ์มปกนย เคาญท(Strategic Result 
Based Management : SRBM)ทนิงแนบบสบปแนเเณรบบเสยสมนงนผปสเนตเเีสทธหเยตแ์ท(Strategic  Performance  
Base  Budgeting : SPBB ) งดีมนงนคถเเงปแยสนยททานยเาีทคถเเแาบผรดิอบทยาตแถจยอบไดงทม็รดปแนยรทธรภเพรปน
ปแนยรทธรผปทีนดาปา็็เแเยยยถนแยถเท(Participation) ็เแบแราเแทยายนาบยนสนทยานิงงแสมแยีนมปกนฐเนท(School - Based  
Management) งดีเย็แนบถน็เแถเสรผน็เแด เมนรน็เแตเเรผน็เแ็ เ็าบตรดตเเผปอียเสมปกนแนบบ 

2. วัตถุประสงค ์
 ๑.ทมพืาอนาง็เแบแราเแรปน็เแจาด็เแหน็ปเทขอสมขตพ้ืนทยา็เแหน็ปเมปกนไปอียเสเยปแนยรทธรภเพรปนปแนยรทธรผป
ยเเเแถยนาบยนสนทยยสมยแรเ็เแจาด็เแหน็ปเนางบแแปสมป้เาเเีขอส็เแปฏรแูป็เแหน็ปเ 
 2.ทททมพืาอยนาบยนสนยยสมยแรเนางยถเนหน็ปเยเเเแถพาฒนเีสทธหเยตแ์นน็เแบแราเแรปน็เแจาด็เแหน็ปเททททททททททททททททททท
นางเยคสณภเพยอดคปงอส า็บคถเเตงอส็เแขอสทงอสถราน 

3. วิสัยทัศน ์
ภเีนนปีทพ.ห.ท2566ททงแสมแยีนทส็งแสมแยีนนนยาส็าดเยทแาพีเ็แทยามอ้ือตยอ็เแมแยีนแูงขอสผูงมแยีนไดงคแบถงถน 

4. พันธกิจ 
พาฒนเแนบบ็เแบแราเแสบปแนเเณนนทส็าเถดทมพืาอยนาบยนสนสบปแนเเณนาง็าบงแสมแยีนไดงมพยีสพอตยอทททททททททททททททท

็เแจาด็เแหน็ปเทยาเสยสี็แนดาบคสณภเพขอสผูงมแยีนไปยูยไทีรปนด์ 4.0 

5. เป้าประสงค์ 
   1.ทผูงมแยีนทส็คนไดงแาบ็เแพาฒนเตแสตเเหา็ีภเพดงถีทแาพีเ็แทยาเยคสณภเพ 
   2.ทคแูทส็คนทเยถายดสทคแสภาณฑ์ทมปกนมคแืาอสเือนน็เแจาด็เแมแยีน็เแยอนไดงมพยีสพอทส็็ปสยเยเแน 
    3.ทยถเนหน็ปเทส็รายสทเยอสค์ปแน็อบทยาคแบถงถนทรปนมอ้ือตยอ็เแจาด็เแมแยีนแูง 

6. ค่านิยม 
 ประพฤติ ปฏิบัติ บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
      (คแอสตนทคแอส(นจ)คนทคแอสสเน) 
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7. ขอบข่าย ภารกิจ/  
  ๑. สเนธสแ็เแ 
   1.1 สเนยเแบแแณ 
   1.2ทสเนปแนยเนสเนรปนนางบแร็เแ 
   1.3ทสเนจาด็เแปแนิสเภเีนน็ปสยเนงีบเีรปนรผน 
   1.4ทสเนจาด็เแคถเเแูงภเีนน็ปสยเนงีบเีรปนรผน 

2. สเนถรมคแเนา์สบปแนเเณ 
2.1ทสเนถรมคแเนา์สบปแนเเณแเีจยเี 
2.2ทสเนจาดตาส้รปนมยนอขอสบปแนเเณ 
2.3ท็เแจาดยแแสบปแนเเณ 
2.4ทสเนบแราเแสบปแนเเณ  
2.5 สเนแนดเทแาพีเ็แจเ็อสค์็แภเีนอ็ 

3.ทสเนนงีบเีรปนรผน 
3.๑ทสเนถรมคแเนา์รปนพาฒนเนงีบเีทเส็เแหน็ปเ 
3.2ทสเนจาดท เรผนพาฒนเ็เแหน็ปเขา้นพ้ืนฐเน 
3.3ทสเนจาดท เรผนปฏรบาตร็เแปแนจ เปี 
3.4ทสเนบแราเแีสทธหเยตแ์รปนบูแณเ็เแ็เแหน็ปเจาสาถาดท็ปสยเจาสาถาด 
3.5ทสเนจาดตา้ส ีสบแถเ มปร็รปนงอนยถเนหน็ปเ 
3.6ทสเนบแราเแจาด็เแงแสมแยีนขนเดมป็็  

4. ็ปสยเสเนตรดตเเทปแนมเรนผปรปนแเีสเน 
4.๑ทสเนตรดตเเรปนแเีสเนผป็เแด เมนรนสเนตเเนงีบเีรปน็ปีสทธ์ 
4.2ทสเนปแนมเรนผป็เแด เมนรนสเนตเเนงีบเีรปน็ปีสทธ์(ยพฐ./รผนปฏรบาตร็เแปแนจ เปี

มขตพ้ืนทยา็เแหน็ปเ/รผนพาฒนเคสณภเพ็เแหน็ปเ) 
4.3ทสเนพาฒนเแนบบ็เแตรดตเเทปแนมเรนผปรปนแเีสเนผป็เแด เมนรนสเนขอสย เนา็สเน

มขตพ้ืนทยา็เแหน็ปเ  
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 สเนยเแบแแณ 
 สเนปแนยเนสเนรปนนางบแร็เแ 
 สเนจาด็เแปแนิสเภเีนน็ปสยเนงีบเีรปนรผน 
 สเนจาด็เแคถเเแูงภเีนน็ปสยเนงีบเีรปนรผน 

  
 สเนถรมคแเนา์สบปแนเเณแเีจยเี 
 สเนจาดตาส้รปนมยนอขอสบปแนเเณ 
 ็เแจาดยแแสบปแนเเณ 
 สเนบแราเแสบปแนเเณ 
 สเนแนดเทแาพีเ็แจเ็อสค์็แภเีนอ็ 

 
 สเนถรมคแเนา์รปนพาฒนเนงีบเีทเส็เแหน็ปเ 
 สเนจาดท เรผนพาฒนเ็เแหน็ปเขา้นพ้ืนฐเน 
 สเนจาดท เรผนปฏรบาตร็เแปแนจ เปี 
 สเนบแราเแีสทธหเยตแ์รปนบูแณเ็เแ็เแหน็ปเจาสาถาด ็ปสยเจาสาถาด 
 สเนจาดตา้ส ีสบแถเ มปร็รปนงอนยถเนหน็ปเ 
 สเนบแราเแจาด็เแงแสมแยีนขนเดมป็็ 

 
 สเนตรดตเเรปนแเีสเนผป็เแด เมนรนสเนตเเนงีบเีรปน็ปีสทธ์ 
 สเนปแนมเรนผป็เแด เมนรนสเนตเเนงีบเีรปน็ปีสทธ์(ยพฐ./

รผนปฏรบาตร็เแปแนจ เปีมขตพ้ืนทยา็เแหน็ปเ/รผนพาฒนเคสณภเพ
็เแหน็ปเ) 

 สเนพาฒนเแนบบ็เแตรดตเเทปแนมเรนผปรปนแเีสเนผป็เแ
ด เมนรนสเนขอสย เนา็สเนมขตพ้ืนทยา็เแหน็ปเ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

งานวิเคราะห์ 
งบประมาณ 

งานติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน 

 

งานธรุการ 

งานนโยบาย 
และแผน 

 



๔ 
 

 
 

ผังบุคลากรกลุม่นโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นเสจรแงแจน์ททจรแนมจแรญถสห์ 
ผูงอ เนถี็เแ็ปสยเนงีบเีรปนรผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ททททททททททททนเสยเถอสปณยี์ททีราสย็สป                  นเสยเถ็เปหแยทียายสยน     ทททนเสยเถแยยสคนธ์ทยเแีห 
ททททททททนา็ถรมคแเนา์นงีบเีรปนรผน  ทททททททนา็ถรมคแเนา์นงีบเีรปนรผน  ทททททททททททททททททมจงเานงเทยาธสแ็เแ 
         ทททททททททททิ เนเญ็เแ              ททททททททททททททททิ เนเญ็เแ                         
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ผังผู้รับผิดชอบงานกลุ่มนโยบายและแผน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

นางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวอุษณีย์   ยิ่งสกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

นางสาวกมลศรี  ยี่สุ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

นางสาวกมลศรี  ยี่สุ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
 

สเนยเแบแแณ 
 

งานวิเคราะห์สบปแนเเณ
แเีจยเี  

 

สเนตรดตเเรปนแเีสเนผป
็เแด เมนรนสเนตเเนงีบเี
รปน็ปีสทธ์็เแหน็ปเ  
 

สเนถรมคแเนา์รปนพาฒนเ
นงีบเีทเส็เแหน็ปเ  
 
สเนจาดท เรผนพาฒนเ
็เแหน็ปเ-ขา้นพื้นฐเน  
  

สเนปแนมเรนผป็เแ
ด เมนรนสเนตเเนงีบเี
รปน็ปีสทธ์(ยพฐ./
รผนปฏรบาตร็เแปแนจ เปมีขต
พื้นทยา็เแหน็ปเ/รผนพาฒนเ
คสณภเพ็เแหน็ปเ)  

 

สเนจาดท เรผนปฏรบาตร็เแ
ปแนจ เป ี 

สเนบแราเแีสทธหเยตแ์ท
รปนบูแณเ็เแ็เแหน็ปเ
จาสาถาด็ปสยเจาสาถาด  

 
สเนจาดตา้สทีสบแถเทมปร็ท
รปนงอนยถเนหน็ปเ 
 

สเนพาฒนเแนบบ็เแ
ตรดตเเทปแนมเรนผปรปน
แเีสเนผป็เแ
ด เมนรนสเนขอส
ย เนา็สเนมขตพ้ืนทยา
็เแหน็ปเ 

นางสาวรสสุคนธ์  สารยศ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

งานจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ 

 
การจัดสรรงบประมาณ 

 
งานบริหารงบประมาณ 

 
งานระดมทรัพยากรจาก

อสค์็แภเีนอ็ 
 

สเนปแนยเนสเน
รปนนางบแร็เแ 

 
สเนจาด็เแปแนิสเ
ภเีนน็ปสยเฯ 

 
สเนจาด็เแคถเเแูง
ภเีนน็ปสยเฯ 
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 นางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

หน้าที่รับผิดชอบ  
 1. ก ากับดูแลงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. ก ากับดูแลงานวิเคราะห์งบประมาณ 

      ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ 
        2.1  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
        2.2  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

          1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี  และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา และสถานศึกษา 

          2) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น  
 2.3  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

         2.4  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
         2.5  งานบริหารงานงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2.6    งานพัฒนาโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและมีความยากล าบากในการจัดการศึกษา 
   2.7  งานการก าหนดส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

3. ก ากับดูแลงานนโยบายและแผน 
4. ก ากับดูแลงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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นางสาวอุษณีย์  ยิ่งสกุล 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

หน้าที่รับผิดชอบ     
  งานวิเคราะห์งบประมาณ 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

1)  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี  และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

2)  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน  
3. งานจัดสรรงบประมาณ 

 1)  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอัตราจ้าง ดังนี้ 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างพนักงานราชการ 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต (8,180) 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการคืนครูให้นักเรียน 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการนักการภารโรง (4,600) 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  -  ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการจ้างบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2)  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
 -  รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
-  รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน 

3)  รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
ในระบบ e-budget และจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  

4)  การจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน รายการต่างๆ 
  4.  งานบริหารงบประมาณ  

    - การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 5.  งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 
 

 
 
 



๘  

 

 
 

 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

1. ส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท (งบบุคลากร                   
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
3.  ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
4.  น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท. พิจารณา ใช้ประกอบการด าเนินการ 
5.   กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้คณะกรรมการน าไปวิเคราะห์อ ีกครั้ง แล้วน าเสนอ ผอ.สพท. 
6.  จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
7.  เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
8.  รายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และสำ นักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 

 

 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

ทุกประเภท 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

ผ วยการ 
พิจารณา 

ไม่เห็ นชอบ 

เห็ นชอบ 

 

 
 
 

รายงาน สพฐ. 
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3. ระเบียบ/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบงานสารบรรณสำ นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
           3. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศ ึกษาของเลขาธิการ กพฐ. 
  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 

4. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ที ่ ขั้นตอน จ านวนวัน 
1 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 7 
3 ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทแล้วแต่กรณี 1-3 
4 น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท. พิจารณา 1 

5 กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้น าไปกลั่นกรองใหม่ 5-7 
6 จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 15 
7 เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ 
8 รายงานส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 

5. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ระเบียบวาระการประชุม 
3.  รายงานการประชุม 
4.  เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

  2. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับและแนวทางการจัดตั้งและของบประมาณท่ีกลุ่มก าหนด 
2.  สำรวจความต้องการขาดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด  (ความต้องการและขาดแคลนงบประมาณ                

ด้านงบลงทุน ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า-
ประปา) 

3. รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเสนอน ามาจัดหมวดหมู่  (ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ                  
อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ า - ห้องส้วม บ้านพักครู สนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน) 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ ้า – ประปา ครุภัณฑ ์ เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ และจัดทำ ข้อมูล
ความขาดแคลนเทียบเกณฑ์ความขาดแคลนตามที่ สพฐ. ก าหนด 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ตามท่ี สพฐ. ก าหนด) 
6. จัดประชุมพิจารณา และเรียงล าดับตามความจ าเป็นขาดแคลน 
7. รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อ สพฐ. 
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2. Flow Chart งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 
 

 
 

 

 

ส ารวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดหมวดหมู่ เพื่อจัดท า 

   
  

-ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ประปา (งบด าเนินงาน) ครุภัณฑ์ 

คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
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3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน กศ.ขั้นพ้ืนฐาน 
2. กรอบวงเงินงบประมาณ 
3. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

4. หลักฐานอ้างอิง 
เอกสารการจัดท างบประมาณของของ สพฐ. / ส านักงบประมาณ 

5. ระยะเวลา 
        ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค.-พ.ย.) 

 

3. งานการจัดสรรงบประมาณ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
1.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียนในระบบโปรแกรม DMC  10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. 
1.3 ข้อมูลความต้องการและความขาดแคลนของโรงเรียนสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

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

3. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน 
4. เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือ 
5. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรองรับ 
6.  รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 
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2. Flow Chart งานการจัดสรรงบประมาณ 
 

 
 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ภายในของ

ส านักงานเขต 

รับแจ้งกรอบวงเงิน 

ไม่มี 

ตามกรอบวงเงิน มี 

 

 แต่งตัง้คณะกรรมการ 
 ชุดจัดเตรียมข้อมูล 

 

วิเคราะห์ค าขอรวบรวมข้อมูล 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

 
 

รายงานผลการจัดสรร 

แจ้งจัดสรรโรงเรียน และกลุ่มการเงินฯ 
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3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน กศ.ขั้นพ้ืนฐาน 
2. กรอบวงเงินงบประมาณ 
3. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

4. หลักฐานอ้างอิง 
เอกสารการจัดท างบประมาณของของ สพฐ. / ส านักงบประมาณ 

5. ระยะเวลา 
         ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค. -พ.ย.) 

 

4. งานบริหารงบประมาณ และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
1. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก
สถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน เป็นเงิน
เหลือจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี                   
เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

4. จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว ่าราชการพ ิจารณาอนุม ัติ 
6.  แจ้งกลุ่มหรือสถานศ ึกษาเพ ื่อด าเนินการต่อไป 
7.  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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2. Flow Chart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 

 

 
 

  
 

 

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการบริหาร 
งบประมาณ 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด       
พิจารณาการเปลี่ยนแปลง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อก าหนดแนวทางและ 
วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 

 

 
 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ค าสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอ านาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ 
4.  มติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติ 2 สัปดาห์ 
 
5. แบบฟอร์มที่ใช้ 

- บันทึกข้อความ 
- แบบ ง.241 
-  แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

5. งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 
1. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1. ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน ของสถานศึกษาช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2. วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อน ในการรายงานงบประมาณ ที่ได้รับจาก 

หน่วยงานต้นสังกัด 
3.  ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ส าหรับสถานศ ึกษา 
4.  ผู้มีอ านาจพิจารณา หากไม่เห็นชอบให้กลับไปวิเคราะห์ (ข้อ 2 ใหม)่ 
5.  หากเห็นชอบ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/โรงเรียน 
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน 
7.  จัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
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ติดตามประเมินผลและรายงาน 

 
2. Flow Chart งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. กรอบวงเงินงบประมาณ 
3. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

4. หลักฐานอ้างอิง 
เอกสารการจัดท างบประมาณของ สพฐ. / ส านักงบประมาณ 

5. ระยะเวลา 
        ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค. - พ.ย.) 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์งาน โครงการ กิจกรรม เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนในรายการงบประมาณ           
ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

                      
ของสถานศึกษา 

ไม่เห นชอบ 

 

ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ 
 

เห นชอบ 



๑๗ 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

นางสาวรสสุคนธ์ สารยศ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ     
 งานธุรการ 
      1. งานสารบรรณ 
.          - งานสารบรรณภายนอกระบบ  
        - งานสารบรรณภายในระบบ Smart Office  ,Smart Area 
      2. งานประสานงานและให้บริการ 
      3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
      4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

             

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน                  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน   

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย/ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

  1. งานสารบรรณ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการ 
 2. รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ -ส่งหนังสือด้วยระบบ 
Smart Office และระบบ Smart Area กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. งานธุรการ 



๑๙ 
 

       2. งานประสานงานและให้บริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษา
ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
 2. ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
 3. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ 
 4. สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

      3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

     4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 2. การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 3. แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
 4. สรุปและรายงานผล 
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นางสาวกมลศรี  ยี่สุ่น 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

หน้าที่รับผิดชอบ 
          งานนโยบายและแผน 

1.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
                  วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 

๒.  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ค่านิยมองค์การ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน  /โครงการ  และเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

3.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน /งาน/โครงการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

4.  งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
5.  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
     การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ

เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
       6.  งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

     เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา สรุปผลการดำ เนินงานบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในปีที่ผ่านมา ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

1.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑.  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย               
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  4.  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ ื้นที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานนโยบายและแผน 



๒๒ 
 

2. Flow Chart งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงาน รายงานการศึกษา 

วิจัยที่ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูล
ภาพรวม ของ สพท. 

จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ สพท. 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ 
 

กพท.พิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



๒๓ 
 

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ.2555 – 2558 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 - 2579  
 4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 6. แผนพัฒนาจังหวัด 
 7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 8. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 9. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2. งานการจ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศ ึกษาของส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา 

1.2  ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ 
1.3  ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
1.4  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล ้อมภายนอกและภายในที่ม ีผลกระทบต่อการจัดการศ ึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT 
1.5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.6 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 
1.8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
1.9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
1.10 นำ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
1.11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
1.12 สนับสนุน ช่วยเหลือใหส้ถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 



๒๔ 
 
 

2. Flow Chart การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 

 

 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 

 

เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 

ทบทวนภารกิจศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/ ผลการ
ด าเนินงาน/ ส ารวจความต้องการและ ระดม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

เสนอคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

ไม่เห็ นชอบ 

นำเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 

เห็ นชอบ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท. 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็และกรอบแผนงาน/โครงการ 



๒๔ 
 

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

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

ทบทวนภารกิจการจัดการศ ึกษาของส านักงานเขต 
 

1 เดือน กลุ่มนโยบาย 
 

 

 พ้ืนท่ีการศึกษา  และแผน 
   และคณะท างาน 

2 ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ 1 เดือน กลุ่มนโยบาย  

 ข้อมูลสารสนเทศ  และแผน 
   และคณะท างาน 

3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของ 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 ผู้มีส่วนได้เสีย  และแผน 
   และคณะท างาน 

4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภาย 1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 ในที่ม ีผลกระทบต่อการจัดการศ ึกษาของเขตพ ื้นที่  และแผน 
 การศ ึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ ื้นที่  และคณะท างาน 
 การศ ึกษาใช้เทคนิค SWOT   

5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และแผน 
   และคณะท างาน 



๒๕ 
 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6
  

ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 กลุ่มนโยบายและ
แผน และ
คณะท างาน 
 
 
และแผน 
และคณะท างาน 

 

7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ ์ตัวชีว้ดัความส าเร็จเป้าหมาย 
และกรอบแผนงาน/ โครงการ 

 กลุ่มนโยบายและ
แผน และ
คณะท างาน 

 

8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 ต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนและ 
 ขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ 

9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ  และแผน 
   และคณะท างาน 
10 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความ 1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และแผนและ 
   คณะกรรมการ 
11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย  

 สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  และแผนและ 
   คณะท างาน 
12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา ตลอดปี กลุ่มนโยบาย  

 คุณภาพการจัดการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน  และแผน 
   และกลุ่มนิเทศฯ 
13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบาย  

   และแผน 
   และกลุ่มนิเทศฯ 



๒๖ 
 

 
1. ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน 

 3. งานจ ัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

  1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. 
สภาพแวดล้อม สพท. ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ 

  2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ 1 เพ่ือก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจ าปี 
  3. น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 
4.   แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดำ เนินการจัดทำ แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
5. วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
6. รวบรวมโครงการ เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. น าเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5) 
8. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9.  เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 
10. สนับสนุน ช่วยเหล ือ สถานศ ึกษาจัดท าแผน 
11. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
12. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
น าเสนอร่างจดุเน้นและเป้าหมาย 

 

            
                น าเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

                  ศึกษา ว ิเคราะห ์นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหว ัด 
       จงัหวัด แผนพฒันาการศึกษาข ั้นพ ื้นฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม    สพท. ผลการ      
        ด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ ของพืน้ที่ส่วนได้เส ีย 

 

 

2. Flow Chart งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                          
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 เพ่ือกำหนดจุดเน้น และ
เป้าหมายของ สพท. ประจำปี 

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดำ เนินการจัดทำ แผนงานโครงการให้สอดคล้อง            
กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 

 

   

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 

เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



๒๘ 
 

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และ พ.ศ. 2555 - 2558 
3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3.4  นโยบายรัฐบาล เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

            3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา 
 3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.7  แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 3.8  แผนพัฒนาจังหว ัด 
 3.9  แผนพัฒนาการศ ึกษาจังหว ัด และกลุ่มจังหวัด 
          3.10  รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.11 รายงานผลการดำ เนินงานการจัดการศึกษาของสำ นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวน
และยืนยันกลยุทธ์ สพท. ผลการ 
ด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 แต่งตั้งคณะทำ งานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ 1 
เพ่ือกำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
ประจำ ปี 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา 
ประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงาน 
โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและ 
เป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดท าร่าง 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

6 น าเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (การมีการ 
เสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

7 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 



๒๙ 
 

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

 

4. งานบริหารยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการการศ ึกษาจ ังหวัด กลุ่มจังหวัด 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., แผนพัฒนาจังหวัดฯ 

              2.  ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในจังหวัด ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น สพป./สพม./กศน. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย,การศ ึกษาพ ิเศษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา และขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท า แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจ า ปี เพ่ือออกค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง 

     4. จัดประชุมคณะทำ งานเพ่ือจัดทำ ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยการวิเคราะห์ SWOT และ
จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

      5. แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา          จังหวัดประจ าปี 

      6. ประชุมคณะทำ งานเพ่ือจัดทำ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา 
จังหวัดประจ าปีเสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

      7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำ นวยการและจัดทำ เอกสารเผยแพร่หน่วยงาน 
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้ สพฐ. 

      8. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ การศึกษา
จังหวัดประจ าปีสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      9. ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อ สพฐ.และเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชน 



๓๐ 
 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการต่อ สพฐ.              
และเผยแพร่ให้หน่วยงานและสาธารณชน 

 

2. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร ์และบ ูรณาการการศ ึกษาจังหว ัด กลุ่มจังหวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
และคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี 

 

เผยแพร่ให้หนว่ยงานและจัดสงให ้สพฐ./หน่วยงานขบัเคล ื่อนแผนส ู่การปฏิบัต ิ

ศึกษาเอกสารและนโยบายที่เกีย่วข้อง/ 
ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศกึษา/ 

 

แจ้งทิศทาง การจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงาน  

คณะกรรมการ 
 

ไม่เห็ นชอบ 

เห็ นชอบ 

ประชุมคณะท า งานจัดทำ ร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการอำ นวยการ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ เป้าหมาย 



๓๑ 
 

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3.2  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และ พ.ศ. 2555 - 2558 
3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

  3.4  นโยบายรัฐบาล เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา 
3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3.7  แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
3.8 แผนพัฒนาจังหวัด 
3.9  แผนพัฒนาการศ ึกษาจังหว ัด และกลุ่มจังหวัด 
3.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3.11  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษา 
ที่เก่ียวข้อง 

2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานทาง 
การศึกษา และขอความร่วมมือหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อคณะกรรมการ 
อ านวยการและคณะท างานฯ เพื่อออก 
ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

 

4. จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าทิศทางการ  
จัดการศึกษาของจังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

5 แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้ 
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมฯ 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  



๓๒ 
 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่าง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ  และคณะท างาน 
 แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด   

 ประจ าปีเสนอคณะกรรมการอ านวยการ   

 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความ   

 เห็นชอบ   

7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

 คณะกรรมการอ านวยการและจัดท า  และคณะท างาน 
 เอกสารเผยแพร่   

8 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน  

 เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ  และหน่วยงานที่ 
 ราชการการศึกษาจังหวัดประจ าปีสู่การ  เกี่ยวข้อง 
 ปฏิบัติ   

9 ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานผล ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน  

 การด าเนินงานต่อ สพฐ.และเผยแพร่ให้  และคณะท างาน 
 หน่วยงานทางการศึกษา,หน่วยงานที่   

 เกี่ยวข้องและสาธารณชน   



๓๓ 
 

5. งานจัดตั้ง ยบุรวม เลกิ ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา                

ของประชากรวัยเรียน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
3. จัดท าแผนจ ัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปล ี่ยนช ื่อสถานศึกษา 

   4.  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็น 
5. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
6. ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
7. แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 



๓๔ 
 
 

2. Flow Chart งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายช้ันเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
 
 

 

ไม่เห็นชอบ 
นำเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ 

เห็ นชอบ 

     

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 

จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 

 
 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 



    ๓๕ 
 

 

3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 
3. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 
4. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ 
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ของประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่ 
การศึกษาและจังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน 
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเพ่ือเสนอขอความ 
เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการ 

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง  
ความคิดเห็นเพ่ือประเมินความพร้อมฯ 

3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการ 

 

5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

6 ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน 
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา(ประกาศ) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

5. แบบฟอร์มที่ใช้และตัวอย่าง  

แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.1 กรณีเลิกสถานศึกษา - แบบ ล.1 แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  - แบบ ล.2 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  - แบบ ล.3 แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

- แบบ ล.4 บัตรแสดงความคิดเห็น 
          5.2 กรณีรวมสถานศึกษา - แบบ ร.1 แบบข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    - แบบ ร.2 แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา 
    - แบบ ร.3 แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



    ๓๖ 
 

 

6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา 
2. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลงมา) 
4. จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. ประชุมจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อก าหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
6. น าเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
7. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 
8. สนับสนุน ช่วยเหล ือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศ ึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 



    ๓๗ 
 

 

 

2. Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 

 
 

เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

สรุปผลการดำ เนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีที่ผ่านมา 

น าเสนอแผนการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กขอความเหน็ชอบ 

ต่อ กศจ. 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 

 

เป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 
 

   



    ๓๘ 
 

 

 

3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ.ศ. 2550 
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ
,สพฐ. 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

รอบปีที่ผ่านมา 
5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล 
นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารจัดการ โรงเรียน
ขนาดเล็กของ สพป. 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมาร่วมกับ 
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารจัดการ โรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

5 จัดท าร่างแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

6 น าเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก             
เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 จัดท าเอกสารแผนฯและเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะ
ชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

 
 



๓๙  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

นางสาวกมลศร ี ยี่สุ่น 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 รายงาน กศจ.ตาก 
1.2 รายงาน กศจ.สุโขทัย 
1.3 รายงาน สพฐ.ทางระบบ EMES 

2. งานติดตามตามนโยบาย และกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.1 รายงานเป็นเอกสารเพื่อรับการติดตามจากคณะติดตาม สพฐ. 
2.2 รายงานผ่านระบบ EMES  

3. การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รายไตรมาส) และจัดท าเอกสารรูปเล่ม
รอบ 12 เดือนเพ่ือรายงานต่อ กศจ.สุโขทัยและตาก  

4. งานติดตามนโยบายของจังหวัด /กระทรวงมหาดไทย(ค่านิยม 12 ประการ) รายงานทุกวันพุธ ทางMail 
ของจังหวัดสุโขทัยก าหนดให้ส่ง 

5. งานรายงานพุธเช้าข่าวสพฐ. ทางระบบ EMES และงานเร่งด่วนตามนโยบายของ สพฐ. 
6. รับผิดชอบการรายงานในระบบ EMES ตามภารกิจเร่งด่วน ที่ ส านักติดตามและประเมินผลแจ้งให้

รายงาน เช่น  การรายงานการใช้  Internet ของโรงเรียน และตรวจสอบข้อมูลการรายงาน PISA การอ่านและ
เขียนภาษาไทย ของโรงเรียน 

 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

 

 

 



๔๐  

 

 

1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 
2. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
4. ประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศ และตรวจราชการ 
5. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ 
6. จัดทำรายงาน / นำ เสนอการตรวจราชการ 

2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.   พ.ร.บ.การศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
2.   พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.  ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 
5.  นโยบายการตรวจราชการ 
6.  นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม , กรกฎาคม 

จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ มีนาคม , สิงหาคม 
 
 

4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ 

 
 
 
 

2. งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน 



๔๑  

5. Flow Chart งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 

 

 

รับนโยบายการตรวจราชการ 
 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ ประสานแบบ เป็นทางการ/ 
ไม่เป็นทางการ 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 
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2. การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ สพฐ. 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะทำ งาน 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
5. ประชุมชี้แจง และทำ ความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
6. ประสาน กำกับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดำ เนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
7. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม 
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
10.  ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
   1.  พ.ร.บ.การศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

2.   พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.  นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. พฤษภาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม พฤษภาคม 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการด าเนินงาน / จัดท ารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 



43  

4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 

5. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบความ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน  
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลยุทธ์ สพฐ. 

ประสานแบบเป็น 
ทางการ/ไม่เป็น 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 

 

 

และกลยุทธ์ สพฐ. 

ประสานแบบไม่เป็น 
ทางการ  สพฐ./

ผู้รับผิดชอบ (สพท.) 

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย  

และกลยุทธ์ สพฐ. 
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3.  งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ศึกษาสภาพการดำ เนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดำ เนินงานของสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นที่ 

 2.  การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
 3. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
 3.2  ว ิเคราะห์สภาพแวดล ้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา 
 3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
 3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
 3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน 

 4. การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
 4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
 4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 
 4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 
 6. การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

2.  ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 2.  แผนปฏ ิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา/ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ นวัตกรรม
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
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3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน  
  3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน และ

ภายนอกส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา และ

ตอบสนองความต้องการ 
  3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน  
4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
 4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

  4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
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ประเมินผลและรายงาน 

 

4. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม    
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 
 
 


