กลุ่มนโยบายและแผน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คานา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานจึงได้จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนขึ้น
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ มนโยบายและแผน ซึ่งเป็น กลุ่มหนึ่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อานาจ
หน้ าที่ ที่ ส าคั ญ 6 ประการ ซึ่ งเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
การบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจ
หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
กลุ่มนโยบายและแผน

ข

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ 1 กรอบงานกลุ่มนโยบายและแผน
บทนา
แนวคิดและวัตถุประสงค์
ขอบข่าย/ภารกิจ
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2
3
3
4

ส่วนที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน (นายธเนศ สุขอุทัย)
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

11
13
15
17

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (นายชิดชัย ขยายวงศ์)
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ

20
24
29
34

ค

สารบัญ
หน้า
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน (นางอรวรรณ สารพิศ,นางบุญมี พลพิทักษ์)
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานธุรการ (นางสาวอรณา ศรีสมุทร, นางสาวเพ็ญพักตร์ นันทะพันธ์)
งานสารบรรณ
งานประสานและให้บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดสรรงบประมาณ
ภาคผนวก

39
43
46
49
51
53
55
57
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บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวัน ที่ 13 กัน ยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 127 ตอนพิ เศษ 109 ง วันที่ 13 กันยายน
2553 ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
การจัดการศึกษา
2. จัดทานโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
3. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
5. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น
บุ คลากรผู้ ป ฏิบั ติงานจึ งจาเป็ น ต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใสเป็น
ธรรม เกิ ด ความพึ งพอใจและประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน โดยคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คาจากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/
หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 6 งาน คือ งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และงานเลขานุก ารคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็น เอกสารที่มีประโยชน์อ ย่างยิ่งสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน และ
บุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจ
อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิด
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีภาระหน้าที่ กากับ ติดตาม วิเคราะห์การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของงาน เป็นไปเพี่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงานงบประมาณ
แบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ โดยเน้ น ความโปร่ ง ใส ทั น สมั ย ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ว ม การบริ ห ารที่ ส นั บ สนุ น ที่ ใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐาน
(School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน การกากับ ติดตาม
อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานนโยบายและแผน
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
3.4 งานบริหารงบประมาณ
4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
4.1 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
4.2 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)
4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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กลุ่มนโยบายและแผน
งานธุรการ
นางสาวอรณา ศรีสมุทร
นางสาวเพ็ญพักตร์ นันทะพันธ์

งานนโยบายและแผน
นายธเนศ สุขอุทัย

งานวิเคราะห์งบประมาณ
นายชิดชัย ขยายวงศ์

งานติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน
นางอรวรรณ สารพิศ
นางบุญมี พลพิทักษ์

งานสารบรรณ
งานประสานงานและให้บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดสรรงบประมาณ
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/
แผนปฏิบัติการประจาปีเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจาเป็นและปัญหา

กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การดาเนินงาน

การวางแผนการดาเนินงาน

ดาเนินงานตามแผน / โครงการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา
ดาเนินงาน

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงาน

9

10

1

• งานวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา

2

• งานจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

• งานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

4

• งานบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
ผูร้ บั ผิดชอบ นายธเนศ สุขอุทัย
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1. ชื่องาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย นโยบายการจัด การศึกษาของหน่ว ยงาน ผลการดาเนิน งานการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกาหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบาย จุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. คาจากัดความ
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดาเนินงานเพื่อศึกษา กาหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาผลการดาเนินงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนากากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
6) เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

12

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาผลการดาเนินงาน หรือการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2 เดือน

4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนา
กากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน

1 เดือน

3

6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้น
และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15 วัน

4

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุน
การนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา

15 วัน

5

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

2 เดือน

1
ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงาน รายงานการศึกษา
วิจัยที่ผา่ นมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จัดทานโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท.

ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา

2
เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

13

1. ชื่องาน : งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
2) การจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาแล้ ว จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
4) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชีว้ ัดความสาเร็จ (Key performance
Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative)
7) นาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1
ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน

2
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

3

กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ
ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ

4

5

6

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนทีต่ ั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
4. กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(Key performance Indicators:KPIs)
และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative)
7. นาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
9. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

15 วัน

15 วัน
ตลอดปี

ตลอดปี
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1. ชื่องาน : งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) การนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ
4. คาจากัดความ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ต.ค.

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย
และงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค.

3. กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

ต.ค.
ต.ค.

กพท.พิจารณา

5. นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ต.ค. –
พ.ย.

เผยแพร่/นาแผนสู่การปฏิบัติ/
สนับสนุน/ช่วยเหลือ สถานศึกษา

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
และสาธารณชน
7. ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา

ต.ค. –
พ.ย.

9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

พ.ย.

1

2
ทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

3

กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจาปี

ไม่เห็นชอบ

4
เห็นชอบ

5

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6
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1. ชื่องาน : งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
1) การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
2) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
4. คาจากัดความ
แผนพัฒ นาการศึกษาจั งหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับ โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของ
จังหวัดที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของ
กลุ่มจังหวัด ที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
ในอนาคต
การบริห ารยุ ทธศาสตร์และบู รณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด นโยบาย
การพัฒ นาจังหวัด และสภาพปั ญ หา ความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ โดยบูรณาการการดาเนินงาน/
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัด หมายถึง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด นโยบาย
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการ
ดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับ
จังหวัด
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
4) จัดทาแผนปฏิบัติการศึกษาประจาปีของจังหวัด แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มจังหวัด
5) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ
6) ดาเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานระดับ
จังหวัด

2
จัดทาแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

3

กบย.ศธ.พิจารณา
เห็นชอบ

4

จัดทาแผนแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด
เสนอ กบย.กจ.
ไม่เห็นชอบ
กบย.กจ.พิจารณา

5
เห็นชอบ

6

ดาเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

7
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. ประสานงานเพื่อการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะทางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับ
จังหวัด

2 วัน
(พ.ค.ของ
ทุกปี)

2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง
แล้วเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1 เดือน

3. คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

1 เดือน

4. จัดทาแผนปฏิบัติการศึกษาประจาปี
ของจังหวัด แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
กลุ่มจังหวัด

2 เดือน

5. คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ

10 วัน

6. ดาเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดปี

7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน

ตลอดปี
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กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

1. งานวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย

3. งานจัดสรร
งบประมาณ

2. งาน
จัดตังและ
้
เสนอขอ
งบประมาณ

4. งาน
บริ หาร
งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ นายชิดชัย ขยายวงศ์
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถนาผลการวิเคราะห์
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3 การจัดทารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
4. คาจากัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น
พร้อมทั้งนาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินว่าสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้จากทุกแหล่ง
เป็นตัวกาหนดขีดจากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทารายงานการวิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้
รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่ละคน
ต้องการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควรมี
ต้องไม่ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยจัดทาขึ้นอย่างน้อย
เดือนละครั้ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสารวจและ
รายงานข้อมูล
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
5.3 คณะกรรมการ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้อานวยการพิจารณา กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ
เอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนาเสนอผู้อานวยการ
พิจารณาใหม่
5.5 จัดทารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5.6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุม
7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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23
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย
หรือให้ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากร
ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการโครงการให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กาหนด ในที่นี้หมายถึง
การวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคาของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาได้เสนอคาขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ทางการบริหารก็ตาม การดาเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบ
เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
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6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับ
การดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
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6.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 เอกสารคาขอตั้งงบประมาณ
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารการจัดทาคาของบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ของสานักงบประมาณ
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

สพม 29 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : 02
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
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รหัสเอกสาร : 03

29
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
5.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
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ทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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6.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ
7.2 บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
7.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
7.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ

สพม 29 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : 04
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ

สพม 29 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : 05
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดาเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการสารวจ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการ ทุกโครงการ
การวิเคราะห์ความสาคัญ ความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
4. คาจากัดความ
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงิน
ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือ
จานวนเงินของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงาน
จากสถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความสาเร็จ
ของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
5.4 กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาปี
7.5 แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานบริหารงบประมาณ

สพม 29 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : 06
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานบริหารงบประมาณ

สพม 29 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : 07
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กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน

ผูร้ บั ผิดชอบ นางอรวรรณ สารพิศ
นางบุญมี พลพิทกั ษ์
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1.ชื่องาน
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 แผนกากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.3 การจัดทาเครื่องมือการติดตามการดาเนินงาน
3.4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามนโยบายและกลยุทธ์
3.5 การจัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4.คาจากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดาเนินการเป็น
ประจาหรือเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนาเข้า (Inputs) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลาดาเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามใน
ด้านการจัดหา การจัดการและการนาทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนและกาหนด
การหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
เร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จัดการ
แก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงาน (Report) คือ การกาหนด ระบุรายเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็นสิ่งจาเป็น
และสาคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมา
ได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มี
การดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual Report) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบายและแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ สพฐ.
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดฯ
จัดทาแผน กากับติดตาม แผนปฏิบัติการประจาปี
และการติดตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงาน

2
จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานฯ
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา

3

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล/
เผยแพร่

4

5

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์
และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อ
กากับติดตามเร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่
ได้กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา/
แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนางาน
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี (Annual Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทา
ข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสาธารณชน

เวลา
ดาเนินการ
ก.ย.ต.ค.

ก.ย.ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ก.ย.

ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการ

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจ

2

ประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

3

วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา

4
แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

5

.

รายละเอียดงาน

สรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศ
และตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการ
สานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบายและแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เวลา
ดาเนินการ
ก.ย.ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

ก.ย.

ก.ย.
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1.ชื่องาน
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 กรอบการประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทารายงานผลการประเมินฯ
4.คาจากัดความ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ้น จึงเป็นกระบวนการชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผูเ้ กี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดาเนินงาน
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิ เคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปพัฒนางานองค์กร
3) สรุปผลการดาเนินงาน
5.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ
3) ประสานผูเ้ กี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน

ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกล
ยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน

1

2
3

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน

4

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

จัดทากรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบติดตาม

6
ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผล และส่งผลไปให้
นาไปใช้ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง

เวลา
ดาเนินการ
1 เดือน

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการ
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ

1 เดือน

3) ประสานผูเ้ กี่ยวข้องและดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงาน

1 เดือน

4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอ
ต่อคณะผู้ประเมินสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 เดือน

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน

6 เดือน

6) สรุปผลการดาเนินงาน

2 เดือน
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งานธุรการ
งานสารบรรณ

งานประสานและให้ บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุม่ นโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุม่ นโยบายและแผน

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานจัดสรรงบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวอรณา ศรีสมุทร
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การรับ – การส่ง หนังสือราชการ
3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. คาจากัดความ
งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ
5.2 รั บ – ส่ ง หนั งสื อ ราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัด ท าและพั ฒ นากากับ ดู แกการรับ – ส่ ง
หนังสือด้วยระบบ E - Filling กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1) รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียน/ลงทะเบียนรับทางระบบ E – filling
2) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
5) ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการส่งหนั งสื อราชการทางเว็บ ไซต์ ในกลุ่ มนโยบายและแผน และควบคุมการส่ ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุป และประเมิ น ผลการใช้ระบบการรับ – ส่ ง หนั งสื อราชการเพื่ อการปรับ ปรุงแก้ ไขอย่ าง
ต่อเนื่อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือราชการ

5 นาที

การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2

รับ – ส่ง หนังสือราชการ
รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทา
และพั ฒ นาก ากั บ ดู แ ลการรั บ -ส่ ง หนั งสื อ ด้ ว ยระบบ
ฎ –filling กลุ่ ม นโยบายและแผน แจ้ งให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบ

ตลอดเวลา

3
เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ / เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบจัดทาหนังสือหรือเอกสารประกอบ / เสนอ
ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง / ผู้มีอานาจลงนาม

5 นาที

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บฯ

ตรวจสอบการส่ ง หนั ง สื อ ราชการทางเว็ บ ไซต์ ใน
กลุ่ ม นโยบายและแผน และควบคุ ม การส่ ง หนั ง สื อ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน

5 นาที

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

ออกแบบและพัฒ นาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้อ งกั บ ระบบงานสารบรรณของสานั ก งาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา และข้ อ มู ลสารสนเทศ ของ
กลุ่มนโยบายและแผน

เสนอ ผอ.กลุ่มมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ และ ผอ.กลุ่ม
4

ตรวจสอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม

5
ตลอดเวลา

6
สรุปและประเมินผล

ฯ

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ–ส่งหนังสือ
ราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา
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7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข่ า วและบริ ก ารข่ า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานและให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการให้บริการและอานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ การประสานงานการดาเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การประสานงาน
3.2 การให้บริการ
4. คาจากัดความ
การประสานงาน คือ การจัดให้คนในองค์กรทางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบ
วิธีการทางาน อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นเอกภาคเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการ
ร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทาให้เกิดความ
สับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล่ากันทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ทาให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นการ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไปโดยเน้น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับ กลุ่ ม อื่ น ในส านั ก งาน และงานภายในกลุ่ ม นโยบายและแผน หน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
5.2 ช่ ว ยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่ อ มต่ อ เทคโนโลยี ภ ายในส านั ก งาน ท าให้ ร ะบบมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ
แผนให้ครูและบุคลากรทางศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
5.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานและการให้บริการ

50

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

ประสานงานกับกลุ่มอื่นสานักงาน และงานในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

ประสานงานกั บ กลุ่ ม อื่ น ส านั ก งาน และกลุ่ ม งานใน
กลุ่ ม นโยบายและแผน หน่ วยงานและสถานศึ ก ษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน

ตลอดเวลา

ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยีภายในสานักงาน

ช่ ว ยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่ อ มต่ อ
เทคโนโลยี ในสานักงาน ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา

ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ทั่วไปทราบ

ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

ตลอดเวลา

สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงาน
และการให้บริการ

ตลอดเวลา

1

2

3

4
สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข่ า วและบริ ก ารข่ า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการให้บริการและอานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ การประสานงานการดาเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4. คาจากัดความ
งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน คือ การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ในรูปแบบ
ของการประชุมและอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ที่
1

2

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านโยบายและ
แผนข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านโยบายและแผน
ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

5 นาที

3
เสนอผู้บังคับบัญชา
4

5

จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมกลุม่ นโยบายและแผน

จั ด ประชุ ม และจั ด ท ารายละเอี ย ดข้ อ มู ล แจ้ งในที่
ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สรุ ป และจั ด ท ารายงานผลการประชุ ม แจ้ ง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทราบ

10 นาที

5 นาที

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข่ า วและบริ ก ารข่ า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันตลอดจน
ได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 การจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้
4. คาจากัดความ
การจั ด การความรู้ คื อ การรวบรวม กลั่ น กรอง องค์ ค วามรู้ ง านตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
5.4 สรุปและรายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ

ตลอด
ปีงบประมาณ

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ

รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ จัดเก็บองค์ความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / เผยแพร่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / เผยแพร่

2

3

ตลอด
ปีงบประมาณ

4
สรุปและรายงานผล

สรุปและรายงานผล

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
คู่มือการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ตลอดเวลา
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1. ชื่องาน : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
1) การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
รวมถึงการดาเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน รับและ
โอนสถานศึกษา
2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3) จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4) นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตัง้ ยุบรวม เลิก ขยายชัน้ เรียน รับและโอน
สถานศึกษา
5) ดาเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
6) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ

2
ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา
และโอกาสสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

3

จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน
การรับและ โอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

4

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
ดาเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก
ขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา

5
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม
เลิก การขยายชั้นเรียน รับและโอน
สถานศึกษา

15 วัน

2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษา และความต้องการด้าน
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด

2 เดือน

3. จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การ
ขยายชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2 เดือน

4. นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม
เลิก ขยายชั้นเรียน รับและโอน
สถานศึกษา

5 วัน

5. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยาย
ชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดปี

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ตลอดปี
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
5.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
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4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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