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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด5 มาตรา 39และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา
34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา จํานวน ๒๒๕ เขต และได้ออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มเพิ่มขึ้นตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอํานวยการ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ในการดําเนินการสิ่งสําคัญคือต้องมีคู่มือสําหรับ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาท
หน้าที่ที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา การจัดทํานโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินและรายงานผล ปฏิบตั ิงาน การจัดตั้งยุบ รวม เลิกล่ม และโอนสถานศึกษา และร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์บทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับงานข้อมูลสารสนเทศตามราชกิจจา
นุเบกษา จะถูกําหนดให้เป็นงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลก็ตามแต่ความรับผิดชอบยังคงอยู่ที่เจ้าหน้าที่
ของกลุ่มนโยบายและแผน จึงมีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ด้วย
กลุ่มนโยบายและแผน หวังว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะทําให้ผู้อ่าน ผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
กลุ่มนโยบำยและแผน
ตุลำคม ๒๕๖๒

สำรบัญ
หน้ำ
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายภารงานกลุ่มนโยบายและแผน
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
งานข้อมูลสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
ภำคผนวก
เอกสารอ้างอิง
คําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 13
กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553 ได
กําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผนไวดังตอไปนี้ 1.การวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น 3 .วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร งบประมาณ 4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบายและแผน 5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน า ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด บุคลากร
ผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยาง ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงคขอบเขตของงาน
คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใชเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน
คืองานธุรการ งานขอมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน ซึ่งเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากรอื่น ๆ
ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ บริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิด
กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไป เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตามยุทธศาสตรโดยเนน
ความโปรงใส ทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม
การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด การศึกษา
ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ขอบขำย/ภำรกิจ
1. งำนธุรกำร

๒
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
๒. งำนข้อมูลสำรสนเทศ
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.งำนนโยบำยและแผน
3.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3.6 งานแผนการจัดชัน้ เรียน
4. งำนวิเครำะหงบประมำณ
4.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5. งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายแลยุทธศาสตร์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำรำงแสดงภำรงำนกลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มนโยบายและ
แผน

งานธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานสารบรรณ
งานประมานและบริการ
งานจัดประชุมภายในกลุม่
งานให้ความรู้ภายในกลุ่ม
งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานแผนการจัดชั้นเรียน

๓
กลุ่มนโยบาย
และแผน (ต่อ)

งานวิเคราะห์งบประมาณ

งานติดตามประเมินและรายงานผล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายแล
ยุทธศาสตร์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษา วิเคราะหวิจัย ขอมูลสารสนเทศ/ สภาพความจําเปนและปญหา
กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน
การวางแผนการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผน / โครงการ
สงเสริม สนับสนุน ให้กลุม / สถานศึกษา ดําเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การดําเนินงาน
กำรวิเครำะห์งำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน

งำน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้เกี่ยวข้อง

ธุรกำร
งานสารบรรณ

1) นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืjอสารมาใชใน การ
ปฏิบัติงาน รับ – สง หนังสือราชการ 2) รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กา
หนด โดยจัดทําและ พัฒนากํากับด ู แลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing
กลุมงานนโยบายและ แผน แจงใหเจาหนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย รับงานจากกลุ่ม
อํานวยการและลงทะเบียนรับ/สงทางระบบ e-Filing amss++ เสนอ
ผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อเสนอมอบหมายใหผู้รับผิดชอบปฏิบัติ – เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสาร ประกอบ - เสนอผผูอ้ ํานวยการ
กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง - ผู้มีอํานวจพิจารณาลงนาม 3) ตรวจสอบการรับ-ส
งหนังสือราชการทางเว็ปไซดในกลุมนโยบาย และแผนและควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณ
ใหเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ ่

-กลุ่ม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา

๔
งำน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้เกี่ยวข้อง

งำนธุรกำร
งานสารบรรณ

และข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มนโยบายและแผน 5) สรุปและ
ประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการ เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
งานประสานงาน 1) ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ กลุ่ม
และให้บริการ งานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หนวยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เกี่ ยวข้อองกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 2) ชวยอํานวย
ความสะดวกงานระบบการตอเชื่อมเทคโนโลยีภายใน สําานักงาน
ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ 3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนใหคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ 4) สรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ ใหบริการ
งานจัดการ
1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และ
ประชุมภายใน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานน
กลุ่ม
โยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาแจงตอบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน 4) จัดประชุม
และจัดทํารายละเอียดขอมูล
แจงในที่ประชุมกลุม นโยบายและแผน 5) สรุปและจัดทํารายงานผล
การประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ
งานจัดการความรู้ 1) การศึกษา วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่ รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู 4) สรุปและรายงานผล

-กลุ่ม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

-กลุ่ม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
-กลุ่ม/หนวย
- สถานศึกษา
- ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

5
งำน
งำนข้อมูล
สำรสนเทศ
๑. งานจัดทํา
แผนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริหาร

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1) ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารแหงชาติและ นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการ ดําเนินงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.งานจัดทําขอมูล 1) ศึกษา วิเคราะหวิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของส่วนกลางและ วาง
สารสนเทศเพือ่ การ แผนการจัดเก็บข้อมูลใหเปนไปตามเวลาและเงื่อนไข
บริหาร (Education 2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุม
Management
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบ
Information
ความต้องการ ของผู้รับบริ การ
System : EMIS)
3) ออกแบบวิธีการนําเสน ในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิคส
4) ใหบรการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐาน
ขอมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพือ่ นําไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
๓.งานพัฒนา
1) วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรม และ
สารสนเทศ 2) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอด
สารสนเทศเพื่อการ คลอง กับความตองการ 4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและ
บริหาร
บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรมและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เกี่ยวข้อง
-ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบงานสื่อ
นวัตกรรม และสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนการสอน
-กลุ่ม/หน่วย
สถานศึกษา
-สพฐ.
-หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-กลุ่ม/หน่วย
-สถานศึกษา
-หน่วยงานอื่น ๆ

-กลุ่ม/หน่วย
-สถานศึกษา
-หน่วยงานอื่น ๆ

6
งำน
งำนขอมูล
สำรสนเทศ
๔. งานพัฒนาเครือ
ขาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริหาร (ICT
Network)
งำนนโยบำยและ
แผน

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้เกี่ยวข้อง
1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขาย
-กลุ่ม/หน่วย
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 2) พัฒนารูปแบบเครือข -สถานศึกษา
ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การบริหาร 3)
-หน่วยงานอื่น ๆ
ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชงาน 4) จัดระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการทํางาน
อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบ
เครือขายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 5) ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

1) วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
งานวิเคราะหและพัฒนา พื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายทางการศึกษา 2) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาใน
ภาพรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนประโยชนต
อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอด
คลอง กับบริบทสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน
และสนับสนุนการ นําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร
สูสารธารณชน
6) เสนอ กศจ.ปข. พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการ
จัด การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชใน
การ จัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง

7
งำน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้เกี่ยวข้อง
- กลุม/หนวย
งำนนโยบำยและ 1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงาน ที่ผานมา - สถานศึกษา
แผน
3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ของ
งานจัดทํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่
แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping
4) กําหนดวิสยั ทัศนพันธกิจ เปาประสงคและคานิยมองคการของ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กําหนดผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและ กรอบ
แผนงาน/โครงการ
7) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8) เผยแพรประกาศตอสารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยาง ทั่วถึง
9) สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
งานจัดทํา
1) ศึกษาวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณทีไ่ ดรับ จัดสรรจาก
แผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่ เกี่ยวของ
ประจําป
2) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ แผนงาน/
งาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการประจําป
5) นําเสนอแผนปฏิบตั ิการประจําปเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อ กศจ.ปข.
6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของ
สถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
งานบริหาร
1) ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทําางานการ บริหาร
ยุทธศาสตร และ
ยุทธศาสตร และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 2) จัดทําแผนพัฒนา
บูรณาการการศึกษา การศึกษาจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวข้อง3) เสนอแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ม
การศึกษาจังหวัดตอกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ 4)
จังหวัด
จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องคกร ปกครองสวนทอง
ถิน่ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดสู
การปฏิบัติ 5) จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการศึกษาประจําปของจังหวัดแลวเสนอ
ตอ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 6) ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการศึกษา ประจําปของจังหวัด 7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง
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งำน
งานจัดตั้ง ยุบรวม
เลิก การขยายชั้น
เรียน และโอน
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยาย
ชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษา และความตองการ ดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่ การศึกษาและจังหวัด 3) จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ
รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอน สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 4) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้น
เรียน และโอน สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่ เกี่ยวของ 5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน
งำนวิเครำะห
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษากลุม หรือหนวยงาน ภายใน
งบประมำณ
สํารวจและรายงานขอมูล 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/ งาน/โครงการ วิ
เคราะหคาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลัก ของหนวยงานและ
งานวิเคราะห
งบประมาณรายจ งบประมาณรายจายของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 4)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณาไม
าย
เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาที่นํากลับไปเสนอ คณะกรรมการ ปรับปรุง
แกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ พิจารณาใหม 5) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห
งบประมาณรายจาย/เผยแพร ผูเกีย่ วของ 6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงาน สพฐ.
งานจัดตั้งและ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา
เสนอขอ
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให สถานศึกษาดําเนินการ 2)
งบประมาณ
สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 3)
- การจัดตั้ง และ คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความ เหมาะสมการจัดตั้ง
เสนอขอ
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา 4)
งบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนด เปาหมายและ
ประจําป และใน ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 5) จัดทําคําของบประมาณประจําป 6)
กรณีเรงดวน ของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการ เสนอขอจัดตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่ งบประมาณ 7) ดําเนินการแจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ 8) สํานักงานเขต
การศึกษา และ
พืน้ ที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอ สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การประสาน
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน ภายนอก
สงเสริมสนับสนุน สําหรับการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา 2) วิเคราะหงาน/โครงการ/
การระดมทรัพยากร กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิใหมีความซ้ําซอนในรายการงบประมาณที่ได
ทางการศึกษาจาก รับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพือ่ พิจารณา
หนวยงานอื่น
อนุมัติและเห็นชอบใน การขอรับการสนับสนุนฯ 4) แจงผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับ
หนวยงานภายนอกตอไป 5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานศึกษา ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

ผู้เกี่ยวข้อง
- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง
- สพฐ.

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย
และผูมีสวน
เกี่ยวข้อง
- สพฐ.
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้เกี่ยวข้อง

งานจัดสรร
งบประมาณ
- การจัดสรร
งบประมาณใหแก
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร งบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณ ตาม
กรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑที่กําหนด 3) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณให กลุมและหรือสถานศึกษา
รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานสนับสนุนใหกลุมและ หรือสถานศกษารวมท้ํงหนวยงานที่เกี่ยว
ของจัดทําโครงการรองรับแลวรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจําป 5)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม และ หรือสถานศึกษา
รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามโครงการ ในแผนปฏิบัติ
การประจําป 6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ ประจําปเพื่อ
ใหเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน 2) การกําหนดหลักเกณฑ
และปฏิบตั ิตามเกณฑงบประมาณ ของ หนวยงานและสถานศึกษา โดยยึด
ผลผลิตของแผนงบประมาณ 3) การกําหนดแผนงาน โครงการและ
งบประมาณของหนวยงาน และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให
สถานศึกษา 4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมข
อมูล เกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อจัดทํา
เอกสาร แผนฯฉบับรางและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอ ความเห็นชอบ 5) แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ 6)การ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและ สถานศึกษา
1) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย และรายงานผลการใชงบประมาณจากสถานศึกษา 2)
คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลีย่ นแปลง งบประมาณ
ประจําป 3) วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม
ประเมินผล ตอเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและ
ตางแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย 4) กําหนด
แนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 5) จัดสรรเงินเหลือจาย ตาม
แนวทางและวิธีการที่กําหนด 6) เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย
และแนวทางการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบ 7) เสนอการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณตอผู้
ราชการจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ 8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณใหสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง 9) แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน วยงานภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการเปลีย่ นแปลงงบประมาณดําเนินการ 10)
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.

- การจัดทํา แผน
การใชจาย
งบประมาณ
ประจําป

งานบริหาร
งบประมาณ
การโอนและ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ)

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- จังหวัด
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งำน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้เกี่ยวข้อง

งำนติดตำม
ประเมินผล และ
รำยงำนผล
- งานติดตามและ
รายงาน ผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย และกล
ยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
- การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตุทธ
ศาสตร์ นโยบาย
สพฐ.
- การติดตามและ
รายงานการตรวจ
ราชการตาม
นโยบายการตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
และการ ตรวจ
ราชการแบบบูรณา
การ ของผูตรวจ
ราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี
งานประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและ กล
ยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ
สพฐ.

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประ
จําปของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง หน
วยงานที่เกี่ยวของ 2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําป
ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงาน
ตามกลยุทธและ นโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเร
งรัดใหมีการดําเนินงาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผน 3) จัดทําเครื่องมือ
กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมี ความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของ ผูเกี่ยวของ 4) เสนอขอมู
ลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจ พิจารณา5) ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอ คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- กศจ.
-ผู้ตรวจกระทรวง ศธ.
-ผู้ตรวจราชการของ
สพฐ.
-สํานักนายกรัฐมนตรี

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตาม นโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ บูรณา
การของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 2) การประสานแผนการ
ติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ สํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยว
ของกับกลุมนโยบายและแผน 3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี 4) วิเคราะห
ประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมี อํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินผลการดําเนินงาน อยางเปนระบบ 3) ประสานผูเกี่ยวของและ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 4) สรุปผลการประเมินและจัดทํา
รายงานเสนอตอคณะผูประเมิน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 6) สรุปผลการ
ดําเนินงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- กศจ.
-ผู้ตรวจกระทรวง ศธ.
-ผู้ตรวจราชการของ
สพฐ.
-สํานักนายกรัฐมนตรี
- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และผู
มีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
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งำน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้เกี่ยวข้อง

งำนติดตำม
ประเมินผล และ
รำยงำนผล (ต่อ)
- ประเมินผล
แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
-ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจําปของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1) ศึกษา วิเคราะหประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํา รายงานผล
พรอมขอเสนอแนะ 2) สรางแบบประเมินแผนงานที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการ
ประเมินผลแบบมีสวนรวม4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหาร
พิจารณา 5) รายงานผลการดําเนินงาน

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และ
ผูมีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- กศจ.

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ
2) สรางแบบประเมินแผนงานโครงการที ่ ก ําหนดไวในแผนปฏิบัติ การ
ประจําปงบประมาณ 3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผล
แบบมีสวนรวม 4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และ
ผูมีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- กศจ.

งานพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการ
รายงานการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) ศึกษาองค
ความรูและนวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ รายงาน
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 5) ดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ รายงาน6) เผยแพรระบบ
การติดตามประเมินผลและรายงานที่ไดจากการ วิจัยและสงเสริมใหนํา
ไปใชทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ

- กลุม/หนวย
- สถานศึกษา
- ศูนย์เครือข่าย และ
ผูมีสวนเกี่ยวข้อง
- สพฐ.
- กศจ.

๑2
เอกสำรอ้ำงอิง
๑. คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่ 342/2561 สั่ง
ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
๒. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนโยบำยและแผน ของ สพฐ.
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