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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.โ5ไโ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไโี พ.ศ.โ5ไ5 หมวด 5 
มาตรา ใ้ ละพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. โ5ไ6 ละทีไกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไโี พ.ศ. โ55ใ มาตรา ่ มาตรา ใไ วรรคสอง เดຌก าหนด฿หຌมีการบงขตพืๅนทีไ  การศึกษา
ประถมศึกษามัธยมศึกษา ซึไงกระทรวงศึกษาธิการเดຌออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด฿หຌมี   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจ านวน แ่ใ ขต ละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน ไโ ขต ละเดຌออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษา ดยบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ่ กลุม ละออก    
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไมัธยมศึกษา ป็น 7 กลุม 
ละพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาละส านักงานมัธยมศึกษาป็นเปอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานพืไอยกระดับคุณภาพละมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุม
นยบายละผน ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ จึงเดຌน านวคูมือการปฏิบัติงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมาป็นคูมือ ของกลุมนยบายละผน ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ฉบับนีๅ 

ส าหรับคูมือการปฏิบัติงานฉบับนีๅ มีรายละอียดของกระบวนงานละคูมือขัๅนตอน การปฏิบัติงานของ
กลุมนยบายละผน ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ซึไงมีบทบาท อ านาจ หนຌาทีไ
ส าคัญ 6 ประการ กีไยวกับการศึกษา วิคราะห์ วิจัยละพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการ
จัดการศึกษา ละการจัดท านยบายละผนพัฒนาการศึกษา การวิคราะห์ จัดตัๅงงบประมาณ การตรวจสอบ 
ติดตาม ประมินละรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดตัๅงยุบ รวม ลิกลຌม ละอนสถานศึกษา งานลขานุการ 
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ละรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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 งานติดตาม ประมินละรายงานผล 110 
          งานติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามนยบายละกลยทุธ์ 110 
     งานประมินผลการดาํนินงานตามนยบายละกลยุทธ์  

    (สพฐ/ผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา /  
    ผนพัฒนาการศึกษา) 

118 

     งานพัฒนาระบบการติดตาม ประมินผลละรายงานผลการ 
    ตามดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

126 

 งานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 130 
      งานจัดการประชุม กพท. 130 
      งานประสาน สงสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคล฿น 

     การบริหารจัดการศึกษา 
136   

      งานรวบรวมองค์ความรูຌละมติจากการประชุม กพท. 141 
สวนทีไ 4 ระบียบ กฎหมาย นวปฏิบัติ อຌางอิง 145 
ภาคผนวก คณะผูຌจดัทําคูมือฯ 147 
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บทนํา 
 
                    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการบงสวนราชการสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ลงวันทีไ 13  กันยายน  2553 ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม 127  ตอนพิศษ 109 ง 
วันทีไ 14 กันยายน 2553 เดຌกําหนดอํานาจหนຌาทีไกลุมนยบายละผน เวຌดังตอเปนีๅ 
    1.  ศกึษา วิคราะห์  วิจัย ละพฒันาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการ
จดัการศึกษา 
       2. จดัทํานยบายละผนพฒันาการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกบันยบาย มาตรฐานการศึกษา  
ผนการศึกษา ผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละความตຌองการของทຌองถิไน 
  3 .วิคราะห์ การจัดตัๅงงบประมาณ งินอุดหนุนทัไวเปของสถานศึกษา  ละจຌงการ
จดัสรรงบประมาณ 
  4. ตรวจสอบ ติดตาม ประมิน ละรายงานผลการ฿ชຌงบประมาณละผลการปฏิบัติ
ตามนยบายละผน 
  5. ดํานินการจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลกิ  ละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
  6. ปฏิบัติงานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
 
                    ดังนัๅน ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไดังกลาวขຌางตຌน฿หຌกิดประสิทธิภาพลประสิทธิผลเดຌ
นัๅน บุคลากรผูຌปฏิบัติงานจึงจําป็นตຌองขຌา฿จภารกิจละรายละอียด฿นการปฏิบัติงาน มีปງาหมาย  มี
ขัๅนตอนกระบวนการปฏิบัติงานทีไชัดจน  จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานกลุมนยบายละผน พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร฿หຌปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌอง 
รวดรใว ปรง฿สป็นธรรม กิดความพึงพอ฿จละประยชน์สุขกประชาชน ดยคูมือการปฏิบัติงานฉบับ
นีๅ ประกอบดຌวย  กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบขตของงาน คาํจํากัดความ ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
บบฟอร์มทีไ฿ชຌ อกสาร/หลักฐานอຌางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ฿น 6 งาน คอืงานธุรการ งานขຌอมูล
สารสนทศ งานนยบายละผน งานวิคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประมินผลละรายงาน ละ
งานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา   ซึไงป็นอกสารทีไมีประยชน์อยางยิไงสําหรับบุคลากร
ทีไปฏิบัติงาน฿นกลุมนยบายละผน ละบุคลากรอืไน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา พืไอป็นนวทาง฿นการ
บริหารงานละปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุผลตามภารกจิ อํานาจหนຌาทีไ ทีไเดຌรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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นวคดิ 
  ป็นหนวยงานทีไ สงสริม สนับสนุนละประสานงาน ฿นชิงนยบาย฿หຌสถานศึกษาจดั
การศึกษาป็นเปตามนยบายละมาตรฐานการศึกษา  มุงนຌนผลสัมฤทธ่ิของงาน ป็นเปพืไอประยชน์
สุขของประชาชน กิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจหงรัฐ  ฿ชຌระบบงบประมาณบบมุงนຌนผลงานตาม
ยุทธศาสตร์  ดยนຌนความปรง฿ส ทนัสมัย ความรบัผิดชอบทีไตรวจสอบเดຌ กิดประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล  ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารทีไสนับสนุนทีไ฿ชຌรงรียนป็นฐาน (School - Based 
Management) ดยมีกระบวนการวางผน  การดํานินการตามผน  การกํากับ  ติดตามผล อยางป็น
ระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอ฿หຌการบริหารละการจดัการศึกษา ของขตพืๅนทีไการศึกษาป็นเปอยางมี             
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลสามารถสนบัสนุน สงสริมการจัดการศึกษา฿หຌบรรลุปງาหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  2. พืไอสนับสนุนสงสริม฿หຌสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์฿นการบริหารละ
การจัดการศึกษา฿หຌมีคุณภาพสอดคลຌองกับความตຌองการของทຌองถิไน 
 

ขอบขาย/ภารกิจ 
  1. งานธุรการ 

  1.1 งานสารบรรณ 
  1.2 งานประสานงานละ฿หຌบริการ 
  1.3 งานจัดการประชุมภาย฿นกลุมนยบายละผน 
  1.4 งานจัดการความรูຌภาย฿นกลุมนยบายละผน 

2. งานขຌอมูลสารสนทศ 
  2.1 งานจัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
  2.2 งานจัดทําขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร 
  2.3 งานพัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร 
  2.4 งานประสานครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

3. งานนยบายละผน 
  3.1 งานวิคราะห์ละพฒันานยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
  3.2 งานจัดทําผนพัฒนาการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
  3.3 งานจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี 
  3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์ละบรูณาการการศึกษาจังหวัดละกลุมจงัหวัด   
  3.5 งานจัดตัๅง ยุบรวม ลิก ละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
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  4. งานวิคราะห์งบประมาณ 
    4.1 งานวิคราะห์งบประมาณรายจาย 
    4.2 งานจัดตัๅงละสนอของบประมาณ 
    4.3 งานจัดสรรงบประมาณ 
    4.4 งานบริหารงบประมาณ 

  5 งานติดตาม ประมินละรายงานผล 
    5.1 งานติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามนยบายละกลยุทธ์ 
    5.2 งานประมินผลการดาํนินงานตามนยบายละกลยุทธ์  
               (สพฐ/ผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา /  
               ผนพัฒนาการศึกษา) 
    5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประมินผลละรายงานผลการตาม 
               ดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
  6. งานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
    6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา(กพท). 
    6.2 งานประสาน สงสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคล฿น 
          การบริหารจัดการศึกษา 
    6.3 งานรวบรวมองค์ความรูຌละมติจากการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ  
                                การศึกษา(กพท.) 
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 งานสารบรรณ 

 งานประสานงานและใหบริการ 
 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

 

 งานจัดทําแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด   

 งานจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
 งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 

 งานจัดสรรงบประมาณ 

 งานบริหารงบประมาณ 

  

 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ(สพฐ/
แผนปฏิบัติการประจําปเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา) 

 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ตามดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 งานจัดการประชุม กพท. 

 งานประสาน สงเสริม สนับสนุน องคคณะบุคคลในการ
บริหารจัดการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน   

งานติดตาม  

ประเมินผลและรายงานผล 
  

งานนโยบายและแผน  

งานวิเคราะห 
งบประมาณ   

งานธุรการ  
 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา 

งานขอมูล 
สารสนเทศ  
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 งานรวบรวมองคความรูและมติจากการประชุม กพท. 

กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ขຌอมูลสารสนเทศ/
สภาพความจําเป็นละปัญหา 

กําหนด วัตถุประสงค์  เป้าหมาย   
การดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามผน / ครงการ 
 

สงเสริม สนับสนุน ฿หຌกลุม / สถานศึกษา
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินละรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ศึกษา  กฎหมาย ระเบียบ นยบาย 

การวางผนการดําเนินงาน 



 

สวนทีไ 2 

การวิเคราะห์งาน 
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ตารางการวิเคราะห์งาน  
“ กลุมนยบายละผน ”  

 

บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
   งานธุรการ   

 1.1 งานสารบรรณ 
 
 

1) นําระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมา฿ชຌ฿น
การปฏิบัติงาน รับ – สง หนังสือราชการ 

2) รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีไกําหนด ดยจัดทําละ
พัฒนากํากับดูลการรับ-สงหนังสือดຌวยระบบ e-Filing  กลุมงานนยบายละ
ผน จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ ดย 

 - รับงานจากกลุมอํานวยการละลงทะบียนรับ/สงทางระบบ  
e-Filing 

 - สนอผูຌอํานวยการกลุม พืไอมอบหมาย฿หຌผูຌรับผิดชอบปฏิบัติ 
 - จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรืออกสาร 

ประกอบ 
 - สนอผูຌอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตຌอง 
 - ผูຌมีอํานาจพิจารณาลงนาม 
3) ตรวจสอบการรับ-สงหนังสือราชการทางวใปเซด์ ฿นกลุมนยบาย

ละผนละควบคุมการสงหนังสือราชการจากกลุมนยบายละผน ฿น
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

4) ออกบบละพัฒนาระบบงานสารบรรณ฿หຌหมาะสมละ
สอดคลຌองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานขตพืๅนทีไละขຌอมูลสารสนทศ
ของกลุมนยบายละผน 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมสีวนกีไยวขຌอง 
฿นการจัดการศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
5) สรุปละประมินผลการ฿ชຌระบบการรับ – สง หนังสือราชการ

พืไอการปรับปรุงกຌเขอยางตอนืไอง 
 

  1.2 งานประสานงานละ
฿หຌบริการ 
 

1) ประสานงานกับกลุมอืไน฿นสํานักงาน ละกลุมงานภาย฿นกลุม
นยบายละผน หนวยงานละสถานศึกษา฿นงานุรการทีไกีไยวขຌองกับการ
บริหารงานของกลุมงาน 

2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอชืไอมทคนลยีภาย฿น
สํานักงาน ทํา฿หຌระบบมีประสิทธิภาพ 

3) ประสานการดํานินงานประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสาร
ละผลงานของกลุมนยบายละผน฿หຌครูละบคุลากรทางการศึกษา 
ประชาชนทัไวเปทราบ  

4) สรุปละรายงานผลการดํานินงาน฿นการประสานงานละการ
฿หຌบริการ 
 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
฿นการจัดการศึกษา 

  1.3 งานจัดการประชุม
ภาย฿นกลุม 
 
 
 

1) ศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน ละ
ขຌอมูลดຌานอืไนๆ ทีไกีไยวขຌอง 

2) จัดรวบรวมขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน ขຌอมูลดຌาน
อืไนๆทีไกีไยวขຌอง 

3) สนอผูຌ บังคับบัญชา พิจารณาจຌงตอบุคลากรภาย฿นกลุม
นยบายละผน 

4) จัดประชุมละจัดทํารายละอียดขຌอมูลจຌง฿นทีไประชุมกลุม
นยบายละผน 

5) สรุปละจดัทํารายงานผลการประชุม จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมีสวนกีไยว 
ขຌอง฿นการจัด
การศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
  1.4 งานจัดการความรูຌ

ภาย฿นกลุม 
  
 

1) การศึกษา วิคราะห์ความรูຌทีไกีไยวกับงานตามภารกิจทีไ
รับผิดชอบ 

2) การรวบรวม กลัไนกรอง จดักใบองค์ความรูຌทีไจําป็น฿นการ
ปฏิบัติงาน 

3) ลกปลีไยนละผยพรความรูຌ 
4) สรุปละรายงานผล 

 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
฿นการจัดการศึกษา 
 

(ก) ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละ
พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศ
พืไอการบริหารละการจัด
การศึกษา 

งานขຌอมูลสารสนทศ   
2.1 งานจัดทําผนพัฒนา

ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารพืไอการบริหาร 

1) ศึกษา วิคราะห์นยบายละผนมบททคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารหงชาติ ละ นยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารของ สพฐ. รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

2) ศึกษา วิคราะห์ ความตຌองการดຌานทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

3) จัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการ
บริหารละจัดการของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

4) ดํานินงานตามผนงาน/ครงการ พืไอขับคลืไอนผนพัฒนา
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5) ติดตาม  ประมินผลละรายงานผลการดํ า นินงานตาม
ผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละสรุปรายงานผลการ
ดํานินงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   
 

- ศึกษานิทศก ์
ทีไรับผิดชอบงาน
พัฒนาสืไอละ
นวัตกรรม 
- กลุม/หนวย 
- สถานศึกษา 

2.2 งานจัดทําขຌอมูล
สารสนทศพืไอการบริหาร 

1) ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ระบบขຌอมูลพืๅนฐานของสวนกลางละวาง
ผนการจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปตามวลาละงืไอนเข 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
(Education Management 
Information System : EMIS) 

2) จัดทําละรวบรวมขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร฿หຌครอบคลุม
ภารกิจของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษาละสนองตอบความ
ตຌองการผูຌรบับริการ 

3) ออกบบวิ ธีการนํ า สนอ  ฿นรูปบบอกสาร  ละระบบ
อิลใกทรอนิคส์ 

4) ฿หຌบริการขຌอมูลสารสนทศตามระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหารทีไ
กีไยวขຌอง 

5) ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน฿นรอบปีพืไอ
นําเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหาร 

2.3 งานพัฒนานวัตกรรม
ละระบบทคนลยีสารสนทศ
พืไอการบริหาร 

1) วิคราะห์ความตຌองการทรัพยากร/นวัตกรรมละระบบทคนลยี
สารสนทศ 

2) กําหนดคุณลักษณะฉพาะของทรัพยากรทคนลยีสารสนทศ 
3) พัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌสอดคลຌอง

กับความตຌองการ 
4) สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการ฿ชຌละบาํรุงรักษาอยางตอนืไอง 

ติดตาม ประมินละรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยี
สารสนทศ 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา 

2.4 งานพัฒนาครือขาย
ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารพืไอการบริหาร  (ICT 
Network) 

1) ศกึษาสภาพการดํานินงานดຌานการจัดระบบครือขายทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร 

2) พัฒนารูปบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอ
การบริหาร 

3) ปรับปรุง ติดตัๅงระบบละจัดทําคูมือการ฿ชຌงาน 
4) จดัระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ฿หຌมีการ

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
ทาํงานอยางตอนืไอง ตลอดจนมีระบบปງองกันความสีไยงตอระบบครือขายฯ ทีไ
อาจจะกิดขึๅน 

5) ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
 

(ข) การจัดทํานยบายละ
ผนพัฒนาการศึกษา฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบาย 
มาตรฐานการศึกษา ผนการ
ศึกษา ผนพัฒนาการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน ละความตຌองการของ
ทຌองถิไน 
(จ) ดํานินการกีไยวกับการ
จดัตัๅง ยุบ รวม ลิก การขยาย
ชัๅนรียน ละอนสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานนยบายละผน   

3.1 งานวิคราะห์ละพฒันา
นยบายทางการศึกษา 

1) วิ คราะห์ทิศทางละหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ละ
จงัหวัด  รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

2) ศึกษาผลการดํานินงานหรือการวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

3) วิคราะห์ผลการจัดการศึกษาทัๅงดຌานปริมาณละคุณภาพของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

4) ศึกษา  วิคราะห์  วิจัยการจัด ละพัฒนาการศึกษา฿นภาพรวม
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอป็นประยชน์ตอการกําหนดนยบาย 
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5) จดัทํานยบาย จดุนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาทีไสอดคลຌอง
กับบริบทสภาพวดลຌอมละความตຌองการของชุมชน ละสนับสนุนการ
นําเป฿ชຌ฿นการจัดการศึกษา ตลอดจนผยพรสูสารธารณชน 

6) สนอ กพท. พิจารณานยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัด
การศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

7) ผยพรตอสาธารณชนละสนับสนุนการนํานยบายเป฿ชຌ฿นการ
จดัการศึกษา 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา 
- องค์คณะบุคคล
ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง 
 



1

บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงาน 
 

3.2 งานจัดทําผนพัฒนา
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
2) ศึกษารายงานขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌองละผลการดํานินงาน

ทีไผานมา 
3) วิคราะห์ปัจจยัสภาพวดลຌอม ทีไมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา

ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  ละประมินสถานภาพของขตพืๅนทีไ
การศึกษา พืไอจัดทําผนทีไตัๅงการศึกษาดย฿ชຌทคนิคของ School Mapping 

4) กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปງาประสงค์ ละคานิยมองค์การ 
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5) กําหนดกลยุทธ์จดัการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา 
6) กําหนดผลผลิต   ผลลัพธ์   ละตัวชีๅวัดความสํารใจ  ปງาหมาย

ละกรอบผนงาน/ครงการ 
7) นําสนอผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานขอความหในชอบตอ

คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
8) ผยพรประกาศตอสารณชน ละผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยาง 
ทัไวถึง 

9 สนับสนุน ชวยหลือ฿หຌสถานศึกษาจัดทําผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

10 ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 

 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- องค์คณะบุคคล
ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง฿นการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 งานจัดทําผนปฏิบัติ
การประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษา  วิคราะห์รายละอียดนยบายละงบประมาณทีไเดຌรับ
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

2) ทบทวนกลยุทธ์ตามผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอปรับ
ผนงาน/งาน/ครงการ฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายผลการปฏิบัติงานของ
สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

3) กําหนดปງาหมายการพัฒนาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
4) จดัทํารายละอียดผนปฏิบัติการประจําปี 
5) นํ าสนอผนปฏิ บั ติการประจํ าปี   พืไ อขอความหในชอบ

คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
6) ผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌสถานศึกษา ละสาธารณชน 
7) ดํานินการบริหารผนสูการปฏิบัติ 
8) สนับสนุนชวยหลือ฿หຌสถานศึกษาจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี

ของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 

 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- องค์คณะบุคคล
ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง฿นการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์
ละบรูณาการการศึกษาจังหวัด
ละกลุมจังหวัด 
 
 

1) ประสานงานพืไอการตงตัๅงคณะกรรมการ  คณะทํางานการ
บริหารยุทธศาสตร์ละบรูณาการศึกษาระดับจังหวัด  

2) จัดทําผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ดยการมีสวนรวมของผูຌมี
สวนกีไยวขຌอง 

3) สนอผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอกระทรวงศึกษาธิการ พืไอ

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- องค์คณะบุคคล
ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง฿นการจัด



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา฿หຌความหในชอบ 
4) จัดทําครงการ/กิจกรรมการดํานินงานกับจังหวัด  องค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน  ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  พืไอขับคลืไอนผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสูการปฏิบัติ 

5) จัดทําผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัดลຌวสนอตอ
บริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการศึกษาระดับกลุมจังหวัดพืไอพิจารณา฿หຌความ
หในชอบ 

6) ประสานขับคลืไอนครงการตามผนปฏิบัติราชการศึกษา
ประจําปี ของจังหวัด  

7) ติดตาม  ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
 

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 งานจัดตัๅง ยุบรวม ลิก  
การขยายชัๅนรียน  ละอน
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

1) ศึกษาระบียบกระทรวงศึกษาธิการกีไยวกับการจัดตัๅง  ยุบ  รวม  
ลิก  การขยายชัๅนรียน ละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหากีไยวกับสถานศึกษา  ละความ
ตຌองการดຌานอกาสการขຌาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยรียนภาย฿น
ขตพืๅนทีไการศึกษาละจังหวัด 

3) จัดทําผนจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลิก  การขยายชัๅนรียน ละอน
สถานศึกษา  สนอขอความหในชอบคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

4) ดํานินการจัดตัๅง ยุบ รวม ลิก  การขยายชัๅนรียน ละอน
สถานศึกษา฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตามระบียบกระทรวงศึกษาธิการทีไ
กีไยวขຌอง 

5) ติดตาม ประมิน ละรายงานผลการดํานินงาน 
 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- องค์คณะบุคคล 
ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง฿นการจัด
การศึกษา 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
(ค) วิคราะห์การจัดตัๅง
งบประมาณงินอุดหนุนทัไวเป
ของสถานศึกษาละจຌงการ
จดัสรรงบประมาณตรวจสอบ 
ติดตาม ประมินละรายงานผล
การ฿ชຌจายงบประมาณละผล
การปฏิบัติตามนยบายละผน 
 
 

 งานวิคราะห์งบประมาณ   

4.1 งานวิคราะห์
งบประมาณรายจาย 

1) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงสถานศึกษา  กลุม หรือ
หนวยงานภาย฿นทุกหงสํารวจละรายงานขຌอมูล 

2) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   ตงตัๅงคณะกรรมการฯ 
3) คณะกรรมการ  ประชุมดํานินการ วิคราะห์ขຌอมูลผนงาน/

งาน/ครงการ  วิคราะห์คา฿ชຌจาย ผนงาน/งาน/ครงการทีไสงผลผลิตหลัก
ของหนวยงานละงบประมาณรายจายของสถานศึกษาละสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

4) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  นําสนอผูຌอํานวยการฯพิจารณา 
กรณีพิจารณาเมหในชอบอกสารรายงาน มอบจຌาหนຌาทีไนํากลับเปสนอ
คณะกรรมการ  ปรับปรุง กຌเข  ลຌวนําสนอผูຌอํานวยการฯ พิจารณา฿หม 

5) จัดทํารายงานผลการวิ คราะห์งบประมาณรายจาย / ผยพร
ผูຌกีไยวขຌอง 

6) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  รายงาน กพท./ สพฐ. 
 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 

4.2 งานจัดตัๅงละสนอขอ
งบประมาณ 

  

4.2.1 การจัดตัๅง ละ
สนอของบประมาณประจําปี
ละ฿นกรณีรงดวน ของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

1) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงนยบายละผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   หลักกณฑ์  ละวิธีการจัดตัๅงงบประมาณ฿หຌ
สถานศึกษาดํานินการ 

2) สถานศึกษา  จัดทําคําของบประมาณ สนอสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการ 
ขตพืๅนทีไการ 
ศึกษา 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
ละสถานศกึษา 
 

3) คณะกรรมการจัดทําละสนอของบประมาณ  วิคราะห์ความ
หมาะสมการจัดตัๅงงบประมาณละหรือของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา 

4) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษารวมกันกําหนด
ปງาหมายละผลผลิตทัๅงปริมาณละชิงคุณภาพ 

5) จดัทําคําของบประมาณประจําปี 
6) คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา  หในชอบ฿นรายละอียดการ

สนอขอจัดตัๅงงบประมาณ 
7) ดํานินการจຌงผูຌกีไยวขຌองทราบละดํานินการ 
8) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ติดตาม ประมินผลละรายงานตอ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

- สพฐ. 

4.2.2  การประสาน 
สงสรม สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานอืไน 

1) ประสานงานการขอร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกสําหรับการดํานินงานครงการของสถานศึกษา 

2) วิคราะห์งาน/ครงการ/กิจกรรมทีไสถานศึกษาสนอฯ พืไอ
มิ฿หຌมีความซๅําซຌอน฿นรายการงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจากหนวยงาน
ตຌนสังกัด 

3) สนอผู ຌบ ังค ับบัญชาผู ຌม ีอํานาจ   พื ไอพิจารณาอนุม ัต ิละ
หในชอบ฿นการขอรับการสนับสนุนฯ 

4) จຌงผลการพิจารณาอนุมัติละหในชอบของผูຌบังคับบัญชา 
฿หຌสถานศึกษารับทราบพืไอดํานินการประสานกับหนวยงานภายนอก
ตอเป 

5) รวบรวมขຌอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ

 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
สถานศึกษาทีไระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก 

4.3 งานจัดสรร
งบประมาณ 

  

4.3.1  การจัดสรร
งบประมาณ฿หຌกสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 
 

1) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  ตงตัๅงคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 

2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  วิคราะห์จัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบวงงินงบประมาณ  ละกณฑ์ทีไกําหนด 

3) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงผลการจัดสรรงบประมาณ฿หຌ
กลุม  ละหรือสถานศึกษารวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง 

4) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ประสาน สนับสนุน฿หຌกลุมละ 
หรือสถานศึกษารวมทัๅงหนวยงานทีไ กีไยวขຌอง   จัดทําครงการรองรับ  
รวบรวมเวຌ฿นงานผนปฏิบัติการประจําปี 

5) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   สนับสนุนชวยหลือกลุม  ละ 
หรือสถานศึกษารวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง  ดํานินการตามครงการ
฿นผนปฏิบัติการประจําปี 

6) ติดตาม ประมินผลละรายงานการดํานินงาน  
 

 

4.3.2 การจัดทาํ
ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ
ประจําปี 

1) วิคราะห์นยบาย ปງาหมาย ผลผลิตของผนงบประมาณ
ประจําปี พืไอ฿หຌป็นนวทางการดํานินงานของหนวยงาน 

2) การกําหนดหลักกณฑ์  ละปฏิบัติตามกณฑ์ งบประมาณ ของ
หนวยงานละสถานศึกษา ดยยึดผลผลิตของผนงบประมาณ 

3) การกําหนดผนงาน ครงการละงบประมาณของหนวยงาน

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 
- สพฐ 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
ละสนอนะนวทางการดํานินงาน฿หຌสถานศึกษา 

4) จัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจําปี  ดยรวบรวมขຌอมูล
กีไยวกับผนบริหารงบประมาณละผนปฏิบัติ  พืไอจัดทําอกสารผน ฉบับ
รางพืไอสนอทีไประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา  พืไอขอความ
หในชอบ 

5) จຌงผูຌกีไยวขຌองดํานินการ 

            6)การติดตาม ประมินผลละรายงานผลทัๅง฿นระดับหนวยงานละ
สถานศึกษา 
 

4.4 งานบริหารงบประมาณ 
(การอนละปลีไยนปลง
งบประมาณ) 

1) ศึกษาขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณจากกลุมบริหารการงินละ
สินทรัพย์ ละรายงานจากสถานศึกษา 

2) คณะกรรมการพิจารณางินหลือจายละอนปลีไยนปลง
งบประมาณประจําปี 

3) วิคราะห์ผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามผลการติดตาม
ประมินผล ตองืไอนเขความสํารใจของงาน/ครงการ ภาย฿นผนงานละตาง
ผนงานกัน หรือตางประภทงบประมาณป็นงินหลือจาย 

4) กําหนดนวทางละวิธีการการ฿ชຌงินหลือจาย 
5) จดัสรรงินหลือจาย ตามนวทางละวิธีการทีไหมาะสม 
6) สนอนวทางละวิธีการ฿ชຌงินหลือจาย ละนวทางการอน

ปลีไยนปลงงบประมาณตอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌความหในชอบ 
7) สนอการอนปลีไยนปลงงบประมาณตอผูຌวาราชการจังหวัด 

พิจารณาอนุมัติ 
8) รายงานการอนปลีไ ยนปลงงบประมาณ฿หຌสํ า นักงาน

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 
- ผูຌวาราชการ
จังหวัด 
 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

9) จຌงกลุม ละหรือ สถานศึกษา รวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไ
กีไยวขຌองจากการปลีไยนปลงงบประมาณดํานินการ 

10) ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประมิน
ละรายงานผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณละผลการปฏิบัติตาม
นยบายละผน 

  งานติดตาม ประมินผล
ละรายงานผล 

  

5.1 งานติดตามละรายงาน
ผลการดํานินงานตามนยบาย
ละกลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

  

5.1.1 การติดตามละ
รายงานผลการดํานินงานตาม
นยบายละกลยุทธ์ สพฐ. 

1) ศึกษา วิคราะห์รายละอียดนยบาย กลยุทธ์ละผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน   จงัหวัด  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา รวมทัๅง
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

2) จดัทําผน กํากับ ติดตามผนปฏิบัติการประจาํปีของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละผนกํากับติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธ์ละ
นยบายของหนวยงานทุกระดับ พืไอกํากับติดตามรงรัด฿หຌมีการดํานินงาน
ตามทีไเดຌกําหนดเวຌ฿นผน 

3) จดัทําครืไองมือกํากับติดตามละรายงานผลการดํานินงาน฿หຌมี
ความครอบคลมุ ชัดจนละสะดวกตอการติดตามละรายงานผลของ
ผูຌกีไยวขຌอง 

4) สนอขຌอมูลการดํานินงานตามผนกํากับติดตามตอผูຌมีอํานาจ

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 
- สพฐ. 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
พิจารณา 

5) ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงานประจําปี 
(Annual  Report) ของขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละจดัทําขຌอสรุป
สนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาละสาธารณชน 

 5.1.2 การติดตามละ
รายงานการตรวจราชการตาม
นยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการละการ
ตรวจราชการบบบูรณาการของ
ผูຌตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

1) ศึกษา วิคราะห์ รายละอียดประดในการตรวจราชการตาม
นยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบ
บูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

2) การประสานผนการติดตาม กํากับ นิทศละตรวจราชการ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาของผูຌตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละ
สํานักงานจังหวัด ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับกลุมนยบายละผน 

3) จดัทํารายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

4) วิคราะห์ประดในขຌอสนอนะของผูຌตรวจราชการ สนอผูຌมี
อํานาจพิจารณา  

5) จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนําขຌอสนอนะเปปรับปรุงละพัฒนางาน 
6) การสรุปผลละรายงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 

 

5.2 งานประมินผลการ
ดํานินงานตามนยบายละ   
กลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

  



1

บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
5.2.1 ประมินผลการ

ดํานินงานตามกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 
 
 
 

 
 

1) ศึกษา วิคราะห์รายละอียดตามผนกลยทุธ์สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

2) ศกึษา ออกบบละพัฒนาครืไองมือการประมินผลการดํานินงาน
อยางป็นระบบ 

3) ประสานผูຌกีไยวขຌองละดํานินการประมินผลการดาํนินงาน 
4) สรุปผลการประมินละจัดทาํรายงานสนอตอคณะผูຌประมิน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
5) จຌงผูຌกีไยวขຌองนําเปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดํานินงาน 

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

5.2.2 ประมินผล
ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

1) ศึกษา วิคราะห์ ประมินผลงานระยะครึไงผนละจดัทํา
รายงานผลพรຌอมขຌอสนอนะ 

2) ประมินผลงานระยะสิๅนสุดผนละจัดทํารายงานจຌง
ผูຌกีไยวขຌองนําเปพัฒนางานองค์กร 

3) สรุปผลการดํานินงาน 
 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 
- สพฐ 

5.2.3 ประมินผล
ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการ 
ศึกษา 

1) ศึกษา วิคราะห์ รายละอียดของผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 

2) สรຌางบบประมินผนงานครงการทีไกําหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 

3) ประสานผูຌกีไยวขຌองละดํานินการประมินผลบบมสีวนรวม 
4) สรุปผลการประมินผล สนอฝຆายบริหารพิจารณา 
5) รายงานผลการประมิน 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา 



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 

5.3 งานพัฒนาระบบการ
ติดตาม  ประมินผลละรายงาน
ผลของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

1) ศกึษาสภาพการดํานินงาน ดยการติดตามประมินผลละการ
รายงานการดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

2) ศึกษาองค์ความรูຌละนวัตกรรมทีไกีไยวขຌองกับรายงานติดตาม
ประมินผลละรายงาน 

3) ศึกษาระบบการติดตามประมินละรายงานของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

4) จัดทํากรอบนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประมินละ
รายงาน฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับความตຌองการของหนวยงาน 

5) ดํานินงานวิจัยละพัฒนาระบบการติดตาม ประมินผลละ
รายงาน 

6) ผยพรระบบการติดตามประมินผลละรายงานทีไเดຌจากการ
วิจัยละสงสริม฿หຌนําเป฿ชຌ ทัๅง฿นระดับสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
สถานศึกษาละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
฿นการจัดการศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานลขานุการ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
 
 
 

 งานลขานุการ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

  

6.1 งานจัดการประชุม 
กพท. 

1) ศกึษากฎหมาย  ระบียบละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 
- จัดทําขຌอมูลคณะกรรมการฯ ชน รายชืไอ ทีไอยู หมายลข

ทรศัพท์  อีมล์  พืไอติดตอประสานงาน 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
-คณะกรรมการขต



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จั ด ทํ า  อ ก ส า ร  หนั ง สื อ คู มื อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

2) รวบรวม  ศึกษา  วิคราะห์   กลัไนกรอง  ขຌอมูลสารสนทศทาง
การศึกษาศึกษา วิ คราะห์  ละสังคราะห์กรอบการดํานินงานของ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ตามอํานาจหนຌาทีไละบทบาททีไกําหนด 

3) จัดทําผนละปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา  ตามกรอบอํานาจหนຌาทีไ ละบทบาทการดํานินงานของ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

- จัดทําผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา ดยจຌงตอคณะกรรมการฯ 

- จຌงวียนผนปฏิทินการประชุม฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ 
4) รวบรวม กลัไนกรอง ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษา พืไอจัดทํา

ระบียบวาระการประชุมละอกสารประกอบการพิจารณา 
5) จัดประชุม ละจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ

การศึกษา 
6) จຌงมติการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ฿หຌกลุมทีไ

กีไยวขຌองละบุคคลทีไกีไยวขຌอง ทราบละดํานินการ 
7) ติดตามผลการดํ า นินงานทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกับม ติทีไ ประชุ ม

คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาละรายงาน฿นการประชุมครัๅงตอเป 
8) รายงานผลการดํานินงานตามมติทีไประชุม 

 

พืๅนทีไการศึกษา 
 

6.2 งานประสาน สงสริม 
สนับสนุน องคค์ณะบุคคล฿นการ

1) ศกึษานวปฏิบัติ ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
2) จัดทําละรวบรวมขຌอมูลสารสนทศผลการดํานินงาน  ปัญหา 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  



บทบาท/ภารกิจ/หนຌาทีไ ตาม
ประกาศ ศธ. งาน/เรืไอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงานทีไ

เกีไยวขຌอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

อุปสรรค฿นการจัดการศึกษา สนอตอองค์คณะบุคคล พืไอรับฟังความคิดหใน 
ขຌอสนอนะ นวทางการพัฒนาการศึกษาพืไอ฿ชຌประกอบการจัดทําผนของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

3) ประสานการดํานินงานพืไอนํามติการประชุม ขຌอคิดหในของ
คณะกรรมการฯ เป฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนางานชืไอมยงกันทัๅง 3 องค์
คณะบุคคล 

4) ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงาน 
 
 

- ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
฿นการจัดการศึกษา 

6.3 งานรวบรวมองค์ความรูຌ
ละมติจากการประชุม กพท. 

1) ศกึษานวปฏิบัติ  ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
2) วิคราะห์ประดในปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงานของ

คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา รวมทัๅ งรายงานผลการติดตามละ
ประมินผลการดํานินงานตามมติทีไประชุมของคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา พืไอประมวลผลภาพความสํารใจ฿นการดํานินงานของสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดํานินงาน฿หຌสูงขึๅน 

3) วิคราะห์องค์ความรูຌทีไกิดจากการประชุม กพท. ละการนํา
องค์ความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการศึกษา 

4) สังคราะห์องค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิคราะห์ ละนําผลทีไเดຌเป
฿ชຌ฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดยองค์คณะบุคคล ตาม
กฎหมาย 

5) รวบรวมละผยพร 

- กลุม/หนวย  
- สถานศึกษา  
- ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
฿นการจัดการศึกษา 



 

สวนทีไ 3 

คูมือขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

 

 

 



 

งานธรุการ 
 

 

 

 



 
 

 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานสารบรรณ 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
       งานสารบรรณ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พืไอ฿หຌการปฏิบัติตอหนังสือราชการป็นเปอยางมีประสทิธิภาพรวดรใวถูกตຌอง 
               2.2 พืไอ฿หຌการรับสงหนังสือราชการป็นเปอยางมีระบบ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การรับ – สง หนังสือราชการ 
 3.2 การจัดกใบหนงัสือราชการทางระบบอิลใคทรอนิคส์ 
 

4. คําจํากัดความ 
 งานระบบสารบรรณ  คือ งานทีไกีไยวกับการบริหารงานอกสาร ริไมตัๅงต การจัดทํา การรับ การสง 
การกใบรักษา การยืม ละการทําลายอกสาร 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 นําระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 
รับ – สง หนังสือราชการ   
     5.2 รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีไกําหนด ดยจัดทําละพัฒนากํากับดูลการรับ-สง
หนังสือดຌวยระบบ e-filing  กลุมนยบายละผน จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ 
  1) รบังานจากกลุมอํานวยการละลงทะบยีนรับ/ลงทะบียนรับทางระบบ E-filling 

2) สนอผูຌอํานวยการกลุม มอบหมาย฿หຌผูຌรบัผิดชอบปฏิบัต ิ
3) จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรืออกสารประกอบ 
4) สนอผูຌอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถกูตຌอง 

  5) ผูຌมอีํานาจพิจารณาลงนาม 
     5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางวใปเซด์ ฿นกลุมนยบายละผน  ละควบคุมการ
สงหนังสือราชการของกลุมนยบายละผน  
    5.4 ออกบบละพัฒนาระบบงานสารบรรณ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับระบบงาน 
สารบรรณของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละขຌอมูลสารสนทศของกลุมนยบายละผน 
               5.5 สรุปละประมินผลการ฿ชຌระบบการรับ – สง หนังสือราชการพืไอการปรับปรุงกຌเขอยาง
ตอนืไอง 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

  -  
   

นาํระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารมา฿ชຌ฿นการปฏิบตังิาน  
รับ – สง หนังสือราชการ 

 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีไกาํหนด ดยจัดทาํ
ละพัฒนากํากับดูลการรับ-สงหนังสือดຌวยระบบ  

e-filing  กลุมนยบายละผน จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌทีไ
กีไยวขຌองทราบ 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางวใปเซด ์฿น 
กลุมนยบายละผน  ละควบคุมการสงหนังสือ

ราชการของกลุมนยบายละผน 

รับงานจากกลุมอํานวยการละ
ลงทะบียนรับ/ลงทะบียนรับทาง

ระบบ e-filling 
 

สนอ ผอ.กลุม 
มอบหมาย฿หຌผูຌรับผิดชอบปฏิบัติ 

จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรืออกสารประกอบ 

 

สนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบความถูก
ตຌอง / ผูຌมีอํานาจลงนาม 

 

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ 

 

ออกบบละพัฒนาระบบงานฯ 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1 พระราชบญัญตัิวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8.2 พระราชบญัญตัิขຌอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    

 8.3 ระบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมตมิ 
 8.4 ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาต ิพ.ศ. 2517 

 8.5 ระบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ 
 พ.ศ. 2529 

    8.6 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ 
 (ฉบับทีไ 2 พ.ศ. 2533 

    8.7 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ 
 พ.ศ. 2525 

8.8 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ  
(ฉบับทีไ 2 )พ.ศ. 2527 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
2
8
 

                           ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)   งานระบบสารบรรณ สพท. …………....……………กลุม  นยบายละผน  งานธุรการ รหัสเอกสาร :  
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
 การรับ – สงหนังสือราชการละอกสารอืไน ๆ ลงทะบียนยกประภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานกีไยวกับการกใบ พิมพ์ คัดสํานา คຌนหา ละติดตามรืไองรวบรวมอกสารหลักฐาน ขຌอมูล ละสถิติของกลุมทีไป็นระบบ 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

นาํระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน รับ 
– สง หนังสือราชการ 

5 นาที  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีไกําหนด ดยจัดทําละพัฒนากํากับดูลการ
รับ-สงหนังสือดຌวยระบบ e-Filing  กลุมนยบายละผน จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌทีไ
กีไยวขຌองทราบ 
 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

สนอ ผอ.กลุม มอบหมาย฿หຌผูຌรับผิดชอบปฏิบัติ /  จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบจัดทํา
หนังสือราชการหรืออกสารประกอบ  /  สนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบความถกูตຌอง   
/ผูຌมีอํานาจลงนาม 
 

5 นาที  กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 
 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางวใปเซด์ ฿นกลุมนยบายละผน  ละ
ควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมนยบายละผน  

5 นาที  กลุมนยบายละผน 

5.  ออกบบละพัฒนาระบบงานสารบรรณ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละขຌอมูลสารสนทศของกลุม
นยบายละผน 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละผน 

6.  สรุปละประมินผลการ฿ชຌระบบการรับ – สง หนังสือราชการพืไอการปรับปรุง
กຌเขอยางตอนืไอง 
 

ตลอดวลา งานสารบรรณปน็ระบบ กลุมนยบายละผน 

เอกสารอຌางองิ :  
 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539    2.พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 3. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมติม  4. ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ พ.ศ. 2517 

5. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับทีไ 2 พ.ศ. 2533 

 7. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ. 2525 
 8. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ (ฉบับทีไ 2 )พ.ศ. 2527 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสิน฿จ                     ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

นําระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  
รับ – สง หนังสือราชการ 

สนอ ผอ.กลุมมอบหมาย฿หຌ
ผูຌรบัผิดชอบปฏิบัติ  ละผอ.กลุม 
ตรวจสอบ / ผຌมีอาํนาจลงนาม 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบทีไกําหนด 

สรุปละประมินผลฯ 

ตรวจสอบการสงหนังสอืราชการทางวใปฯ 

ออกบบละพัฒนาระบบงานฯ 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานประสานงานละ฿หຌบริการ 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
   งานประสานงานละ฿หຌบริการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พืไอการ฿หຌบริการละอํานวยการสะดวก฿หຌกผูຌรับบรกิารละผูຌมสีวนกีไยวขຌอง 
               2.2 พืไอ฿หຌการประสานงานการดํานินภารกิจของกลุมนยบายละผนละสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาป็นเปดຌวยความสะดวก รียบรຌอย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 พืไอ฿หຌการจัดการประชุมภาย฿นกลุมกลุมนยบายละผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ละ
ปງาหมายทีไกําหนด   
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1  การประสานงาน 
 3.2  การ฿หຌบริการ 
 

4. คําจํากัดความ 
   การประสานงาน หมายถึง การจัด฿หຌคน฿นองค์กรทํางานสัมพันธ์สอดคลຌองกัน ดยจะตຌอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ปງาหมาย ละมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรป็นหลัก  
ตຌองมีการจัดระบียบ วิธีการทํางาน อีกทัๅงความรวมมือ฿นการปฏิบัติงาน ป็นอกภาคพืไอ฿หຌกดิ 
ความคิดความขຌา฿จตรงกัน฿นการรวมมือปฏิบัติงาน฿หຌสอดคลຌองทัๅงวลา ละกิจกรรมทีไตຌอง 
กระทํา฿หຌบรรลุวัตถุประสงค ์ดยเมทํา฿หຌกิดความสับสน ขัดยຌงหรอืลืไอมลๅํากันทัๅงนีๅพืไอ฿หຌงาน 
ดาํนินเปอยางราบรืไน ทํา฿หຌเดຌมาซึไงงานอยางมีประสิทธิภาพละประสทิธิผล 

การ฿หຌบริการ หมายถึง การ฿หຌความชวยหลือ หรือการดาํนินการพืไอประยชน์ของผูຌอืไน 
ป็นการอํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นกลุมงาน / กลุมทีไกีไยวขຌอง / ผูຌรับบริการทัไวเป 
ดยนຌนความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานกับกลุมอืไน฿นสาํนักงาน ละงานภาย฿นกลุมนยบายละผน หนวยงาน

ละสถานศึกษา฿นงานธุรการทีไกีไยวขຌองกับการบริหารงานของกลุม 
5.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการชืไอมตอทคนลยีภาย฿นสํานักงาน ทํา฿หຌระบบมี

ประสทิธิภาพ 
5.3 ประสานการดาํนินงานประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสารละผลงานของกลุม

นยบายละผน฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษาละประชาชนทัไวเปทราบ 
5.4 สรุปละรายงานผลการดํานินงาน฿นการประสานงานละการ฿หຌบริการ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการชืไอมตอทคนลยี

ภาย฿นสํานักงาน   
 

ประสานการดาํนินงานประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูล
ขาวสารละผลงานของกลุมนยบายละผน฿หຌครูละ
บุคลากรทางการศึกษาละประชาชนทัไวเปทราบ 

 

ประสานงานกับกลุมอืไน฿นสํานักงาน ละ
งานภาย฿นกลุมนยบายละผน หนวยงาน
ละสถานศึกษา฿นงานธุรการทีไกีไยวขຌองกับ

การบริหารงานของกลุมงาน 
 

สรุปละรายงานผลการ
ดํานินงาน 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  -  

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
ระเบียบ กฎหมาย ขຌอปฏิบัติทีไเกีไยวขຌอง 
1. พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัตขิຌอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมตมิ 
4. ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาต ิพ.ศ. 2517 
5. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบรกิารขาวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบรกิารขาวสารของทางราชการ 

 (ฉบับทีไ 2)พ.ศ. 2533 
7. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ  

(ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2527 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
3
3
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานละ฿หຌบริการ สพท. … กลุม......นยบายละผน  งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
 การจัดระบบงาน มีการประสานงาน สัมพันธ์ตอกันทํา฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายทีไกําหนด   
 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 

ประสานงานกับกลุมอืไนสํานักงาน ละกลุมงาน฿นกลุมนยบายละ
ผน หนวยงานละสถานศึกษา฿นงานธุรการทีไกีไยวขຌองกับการ
บริหารงานของกลุมงาน 
 
 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการชืไอมตอทคนลยีภาย฿น
สํานักงาน ทํา฿หຌระบบมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

ประสานการดํานินงานประชาสมัพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสารละ
ผลงานของกลุมนยบายละผน฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษา
ละประชาชนทัไวเปทราบ 
 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละผน 

4  สรุปละรายงานผลการดํานินงาน฿นการประสานงานละการ
฿หຌบริการ 
 

ตลอดวลา การบรรลุปງาหมายทีไมี
ประสิทธิภาพ   

กลุมนยบายละผน 

 เอกสารอຌางอิง :  
 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539      2.พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 3. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมติม   4. ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ พ.ศ. 2517 

5. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529   
6. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับทีไ 2 พ.ศ. 2533 7. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ. 2525 

 8. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ (ฉบับทีไ 2 )พ.ศ. 2527 
 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสิน฿จ                    ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการชืไอมตอทคนลยี
ภาย฿นสํานักงาน   

 

ประสานงานกับกลุมอืไนสํานักงาน ละงาน฿นกลุม
นยบายละผน หนวยงานละสถานศึกษา฿น
งานธุรการทีไกีไยวขຌองกับการบริหารงานของกลุม 

 

ประสานการดํานินงานประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสารละ
ผลงานของกลุมนยบายละผน฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษา

ละประชาชนทัไวเปทราบ 
 

สรุปละรายงานผลการ
ดํานินงาน 



 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดการประชุมภาย฿น 
  กลุมนยบายละผน 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการประชุมภาย฿นกลุมนยบายละผน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พืไอการ฿หຌบริการละอํานวยการสะดวก฿หຌกผูຌรับบรกิารละผูຌมสีวนกีไยวขຌอง 
               2.2 พืไอ฿หຌการประสานงานการดํานินภารกิจของกลุมนยบายละผนละสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาป็นเปดຌวยความสะดวก รียบรຌอย บรรลุตามปງาหมายวัตถุประสงค์ 
 2.3 พืไอ฿หຌการจัดการประชุมภาย฿นกลุมนยบายละผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ละ
ปງาหมายทีไกําหนด   
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การจัดการประชุมภาย฿นกลุมนยบายละผน 
 

4. คําจํากัดความ 
     งานประชมุภาย฿นกลุมนยบายละผน หมายถึง การจัดประชมุภาย฿นกลุมนยบายละ
ผน ฿นรูปบบของการประชุมละอืไน ๆ พืไอ฿หຌการการดํานินงานของกลุมนยบายละละสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศกึษาป็นเปดຌวยความสะดวก รียบรຌอย บรรลุตามปງาหมายวัตถุประสงค์ละปງาหมายทีไ
กําหนดเวຌ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิคราะห์ขຌอมลูขาวสารทางดຌานนยบายละผน ละขຌอมูลดຌานอืไน ๆ ทีไ

กีไยวขຌอง 
5.2 จัดรวบรวมขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน ขຌอมลูดຌานอืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง  
5.3 สนอผูຌบังคับบัญชา พิจารณาละจຌงตอจຌาหนຌาทีไภาย฿นกลุมนยบายละผน 
5.4 จัดประชมุละจัดทํารายละอียดขຌอมูลจຌง฿นทีไประชมุกลุมนยบายละผน 
5.5 สรุปละจัดทํารายงานผลการประชมุ จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 

ศึกษา วิคราะห์ขຌอมลูขาวสารทางดຌานนยบาย
ละผน ละขຌอมลูดຌานอืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง 

จัดประชมุละจัดทํารายละอียดฯ 
 

สรุปละจัดทํารายงานผลการประชมุ 
จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 

 

จัดรวบรวมขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละ
ผน ขຌอมูลดຌานอืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง 

 

สนอผูຌบังคับบัญชา 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  -  

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัตขิຌอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมตมิ 
4. ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาต ิพ.ศ. 2517 
5. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบรกิารขาวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบรกิารขาวสารของทางราชการ 

 (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2533 
7. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ  

(ฉบับทีไ 2)พ.ศ. 2527 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
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ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)     งานจัดการประชุมภาย฿นกลุมนยบายละผน สพท.  กลุม   นยบายละผน   งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
 การประชุมป็นระบบ มีรูปบบของการประชุมทีไคลองตัว สนองตอการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมายทีไกําหนดเวຌ 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน ละ
ขຌอมูลดຌานอืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง 
 

ตลอดวลา  กลุมนยบายละ
ผน 

2.  จัดรวบรวมขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน ขຌอมูลดຌาน
อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง  
 

1 วัน  กลุมนยบายละ
ผน 

3.  สนอผูຌบงัคับบัญชา พิจารณาละจຌงตอจຌาหนຌาทีไภาย฿นกลุม
นยบายละผน 
 

5 นาที  กลุมนยบายละ
ผน 

4.  
 
 

จัดประชุมละจัดทํารายละอียดขຌอมูลจຌง฿นทีไประชุมกลุม
นยบายละผน 
 
 

10 นาที  กลุมนยบายละ
ผน 

5. 
 

 
 

สรุปละจัดทํารายงานผลการประชุม จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 
 
 

5 นาที รูปบบของการประชุมทํา
฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุ

ปງาหมาย 

กลุมนยบายละ
ผน 

เอกสารอຌางอิง : (ระบุ กฎ ระ บียบ บบธรรม นียมท่ี กี่ยวข้อง) 
1. ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ พ.ศ. 2517     2. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับทีไ 2)พ.ศ. 2533 4. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ. 2525 
5. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ (ฉบับทีไ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                      กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสิน฿จ                     ทศิทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

สรุปละจัดทํารายงานผลการประชุม 
จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 

ศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลขาวสารทางดຌาน
นยบายละผน ละขຌอมลดຌานอืไน ๆ ทีไ

จัดประชุมละจัดทํารายละอียดขຌอมูลจຌง฿นทีไประชุม
กลุมนยบายละผน 

จัดรวบรวมขຌอมูลขาวสารทางดຌานนยบายละผน 
ขຌอมูลดຌานอืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง 

สนอผูຌบังคับบญัชา
 



 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดการความรูຌภาย฿น 
  กลุมนยบายละผน 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
   งานจัดการความรูຌภาย฿นกลุมนยบายละผน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌบุคลากรภาย฿นกลุมนยบายละผนเดຌมีอกาสลกปลีไยนองคค์วามรูຌซึไงกันละกัน 
ตลอดจนเดຌรับขาวสาร องค์ความรูຌจากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจทีไรับผดิชอบอยางตอนืไอง 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดการความรูຌภาย฿นกลุมนยบายละผน   
 3.2 การจัดกใบองค์ความรูຌ  รวมทัๅงการสืไอสารละผยพรองค์ความรูຌ 
  

4. คําจํากัดความ 
                การจัดการความรูຌ หมายถึงการรวบรวม กลัไนกรอง องค์ความรูຌงานตามภารกิจทีไรับผดิชอบ 
พืไอลกปลีไยนละผยพรความรูຌมาพัฒนางานตามภารกิจทีไรับผดิชอบอยางตอนืไอง 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1  การศึกษา วิคราะหค์วามรูຌทีไกีไยวกับงานตามภารกิจทีไรบัผดิชอบ 
 5.2 การรวบรวม กลัไนกรอง จัดกใบองค์ความรูຌทีไจําป็น฿นการปฏิบัติงาน 
 5.3 ลกปลีไยนละผยพรความรูຌ 
 5.4 สรุปละรายงานผล 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  -  
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
           คูมอืการจัดการความรูຌ เปสูการปฏิบัติ.สาํนักงาน ก.พ.ร.ละสถาบันพิไมผลผลิตหงชาต ิ
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 

ศึกษา / วิคราะห์ความรูຌทีไกีไยวกับ
งานตามภารกิจทีไรับผิดชอบ  

รวบรวม / กลัไนกรอง / จัดกใบ 

ลกปลีไยนรียนรูຌ / ผยพร 

สรุปละรายงานผล 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรูຌภาย฿นกลุมนยบายละผน สพท. ....……………กลุม  นยบายละผน   งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน     
 บุคลากรภาย฿นกลุมเดຌมีอกาสลกปลีไยนองค์ความรูຌซึไงกันละกัน เดຌรับขาวสาร องค์ความรูຌจากภายนอกอยางตอนืไอง 
 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์ความรูຌทีไกีไยวกับงานตามภารกิจทีไรับผิดชอบ 

 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

  

องค์ความรูຌ ละขาวสาร ทีไ
ครอบคลุมภารกิจของกลุม
นยบายละผน มีความถูกตຌอง 
ละทันสมัย  

กลุมนยบายละ
ผน 

2. รวบรวม กลัไนกรอง จดักใบองค์ความรูຌทีไจําป็น฿นการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
อยางนຌอย 

สัปดาห์ละ 1 ครัๅง  

 กลุมนยบายละ
ผน 

3.  ลกปลีไยนละผยพรความรูຌ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 กลุมนยบายละ
ผน 

4.  สรุปละรายงานผล ตลอดวลา  กลุมนยบายละ
ผน 

เอกสารอຌางอิง : คูมอืการจัดการความรูຌ เปสูการปฏิบัติ.สํานักงาน ก.พ.ร.ละสถาบันพิไมผลผลติหงชาติ 
 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสิน฿จ                   ทศิทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1หนຌา) 

ศกึษา / วิคราะห์ความรูຌทีไกีไยวกับ
งานตามภารกิจทีไรับผิดชอบ  

รวบรวม / กลัไนกรอง / จดักใบ 

ลกปลีไยนรยีนรูຌ / ผยพร 

สรุปละรายงานผล 



 

งานขຌอมูลสารสนเทศ 
 

 

 

 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร   :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร   :  งานจัดทําผนพัฒนาเทคนลยี  
     สารสนเทศละการสืไอสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



44 
 

1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌมีนวทาง฿นการพัฒนาทคนลยสีารสนทศละการสืไอสารทีไชดัจนละ   
สนับสนุนการบริหารจัดการดຌานทคนลยีละการสืไอสารเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  
 3.3 การนําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารเปสูการปฏิบัติ 
 

4. คําจํากัดความ 
 ผนพัฒนาทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง ผนดํานินงานตามนยบายละทีไ
กีไยวขຌองกับการจัดกใบ ประมวลผล ละผยพรสารสนทศ ซึไงเดຌก ทคนลยีคอมพิวตอร์ ทคนลยี
การสืไอสาร ทคนลยีทรคมนาคม ละ นยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานรวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศกึษา วิคราะห์นยบายละผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

หงชาต ิละ นยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของ สพฐ. รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 5.2 ศึกษา วิคราะห์ ความตຌองการดຌานทคนลยสีารสนทศละการสืไอสารของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศกึษาละสถานศึกษา 
 5.3 จัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการบริหารละจัดการศึกษา
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 5.4 ดํานินงานตามผนงาน/ครงการ พืไอขับคลืไอนผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 5.5 ตดิตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงานตามผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารละสรุปรายงานผลการดํานินงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
 8.1 ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารหงชาต ิ
                8.2 ผนละนยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 ผนละนยบายดຌานทคนลยสีารสนทศละการสืไอสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 8.4 ผนละนยบายดຌานทคนลยสีารสนทศละการสืไอสารของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 
9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 

ศึกษา วิคราะห์ นยบาย  
ละผนทีไกีไยวขຌอง 

ศึกษา วิคราะห์ สภาพปัญหา ความตຌองการจําป็น 

จัดทําผนพัฒนาทคนลยีฯ 

ตดิตาม 
ประมินผลละรายงาน 

ดํานินงานตามผนงาน/ครงการ 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
4
6
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานจัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สพท. ....……………กลุม  นยบายละผน   งานขຌอมูลสารสนทศ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน    ผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมีความสอดคลຌองกับนยบาย สภาพปัจจุบันปัญหาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละนําสูการปฏิบัติเดຌ 
  
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์นยบายละผนมบททคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารหงชาติ ละ นยบายดຌานทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารของ สพฐ. รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

1 ดือน  
  

 กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2. 
 

ศึกษา วิคราะห์ ความตຌองการดຌานทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

1 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

3. 
 

จัดทําผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการ
บริหารละจัดการศึกษาของสํานกังานขตพืๅนทีไการศึกษา 

2  ดือน  
 
  

ความป็นเปเดຌของการนํา 
ผนฯ เปสูการปฏิบัติ 

กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

4. 
 
 

ดํานินงานตามผนงาน/ครงการพืไอขับคลืไอนผนพัฒนา
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของขตพืๅนทีไการศึกษาเปสู
การปฏิบัติ 

 ตามชวงวลา 
ของผนงาน/ 
ครงการ 

 ผูຌรับผิดชอบผนงาน/
ครงการ 

5. ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงานตาม
ผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละสรุป
รายงานผลการดํานินงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

ตามชวงวลา 
ของผนงาน/ 
ครงการ 

มีความสอดคลຌองกับนยบาย 
สภาพการดํานินงาน 

คณะทํางาน 
ผูຌรับผิดชอบผนงาน/

ครงการ 

เอกสารอຌางอิง :   
1.  นยบายละผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดริไมตຌนหรือสิๅนสดุกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                   การตัดสิน฿จ                 ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

ศึกษา วิคราะห์ นยบาย  
ละผนทีไกีไยวขຌอง 

ศกึษา วิคราะห์ สภาพปัญหา ความตຌองการ

จัดทําผนพัฒนา

ติดตาม 
ประมินผลละรายงาน 

ดํานินงานตามผนงาน/ครงการ 



47 
 

 
 

 
 

 ประเภทเอกสาร :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ชืไอเอกสาร        :  งานจัดทําขຌอมูลสารสนเทศเพืไอการบริหาร 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําขຌอมลูสารสนทศพืไอการบริหาร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  พืไอ฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร ครอบคลมุภารกิจ
ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  สถานศกึษาละความตຌองการของผูຌรับบริการ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การ฿หຌบริการขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา   
 3.2 รูปบบการนําสนอขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา 
 

4. คําจํากัดความ 
 ขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร หมายถึง ขຌอมูลทีไเดຌผานกระบวนการประมวลผลลຌวถูก
นําเป฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จของผูຌบริหารทุกระดับ ชวย฿หຌผูຌบริหารสามารถรียกคຌนขຌอมูลเดຌรวดรใว ดย
มีรูปบบละชองทางทีไสะดวกตอการขຌาถึงของผูຌรับบริการ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศกึษา วิคราะห์ วิจัย ระบบขຌอมูลพืๅนฐานของสวนกลางละวางผนการ 

จัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปตามวลาละงืไอนเข 
  5.2 จัดทําละรวบรวมขຌอมลูสารสนทศพืไอการบริหาร฿หຌครอบคลุมภารกิจของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศกึษา สถานศึกษาละสนองตอบความตຌองการผูຌรับบริการ 

5.3  ออกบบวิธกีารนําสนอ ฿นรูปบบอกสาร ละระบบอิลใกทรอนิกส ์
5.4 ฿หຌบริการขຌอมลูสารสนทศตามระบบฐานขຌอมลูพืไอการบริหารทีไกีไยวขຌอง 

   5.5 ตดิตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน฿นรอบปีพืไอนําเป฿ชຌ฿นการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหาร 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  บบจัดกใบขຌอมูลตามปรกรมฐานขຌอมลูกลาง 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
 ปรกรมฐานขຌอมลูกลางละคูมอืการ฿ชຌงาน 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ระบบขຌอมลู 

จดัทําขຌอมลูสารสนเทศ 

ออกบบวิธีการ

ติดตาม 
ประเมินผลละรายงาน 

฿หຌบริการขຌอมลูสารสนเทศ 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
5
0
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานจัดทําขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร สพท. ....……………กลุม  นยบายละผน   งานขຌอมูลสารสนทศ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน     สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มีขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารครอบคลุมภารกิจของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละสนองตอความตຌองการของผูຌรับบริการ 
  
 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ระบบขຌอมูลพืๅนฐานของสวนกลางละวาง
ผนการจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปตามวลาละงืไอนเข 
 

10 วัน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2. 
 

จัดทําขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร฿หຌครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละสนองตอบความตຌองการ
ผูຌรับบริการ 
 

1 ดือน ขຌอมูลสารทศถูกตຌอง  
ครบถຌวน 

ป็นปัจจุบนัละทันสมัย 

กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

3. 
 

ออกบบวิธีการนําสนอ ฿นรูปบบอกสาร ละระบบ
อิลใกทรอนิกส์ 
 

1 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

4. 
 
 

฿หຌบริการขຌอมูลสารสนทศตามระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหาร 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
ผูຌรับบริการ 

5. ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน฿นรอบปีพืไอ
นาํเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหาร 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

เอกสารอຌางอิง :   
                         ปรกรมฐานขຌอมูลกลางละคูมือการ฿ชຌงาน 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1หนຌา) 

ศึกษา วิคราะห์ วิจัย  
ระบบขຌอมูล 

จัดทําขຌอมูลสารสนทศ 

ออกบบวิธีการนําเสนอ 

ติดตาม 
ประมินผลละรายงาน 

฿หຌบริการขຌอมูลสารสนทศ 
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 ประเภทเอกสาร :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ชืไอเอกสาร        :   งานพัฒนานวัตกรรมละระบบ 
  เทคนลยีสารสนเทศเพืไอการบรหิาร 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานพัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยสีารสนทศพืไอการบริหาร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   พืไอ฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมละระบบทคนลยี 

สารสนทศทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษาละผูຌรับบริการ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 ความตຌองการทรัพยากร นวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศสารสนทศ   
 3.2 การกําหนดคุณลักษณะฉพาะของทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ   
 3.3 พัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศสารสนทศพืไอการบริหาร  
  

4. คําจํากัดความ 
      พัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศ หมายถึง การปรับปรุง ปลีไยนปลง
นวความคิด การปฏิบัตหิรือสิไงทีไยังเมคยม฿ีชຌมากอน หรอืป็นการพัฒนาดัดปลงจากของดมิทีไม ี
อยูลຌว฿หຌทันสมัยละ฿ชຌเดຌผลดียิไงขึๅน รวมทัๅงทคนลยตีางๆ ทีไกีไยวขຌองกับการจัดกใบขຌอมลู การ
ประมวลผล ละการผยพรสารสนทศ฿นรูปบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ                                                         
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 วิคราะห์ความตຌองการทรัพยากร/นวัตกรรมละระบบทคนลยสีารสนทศ 

พืไอการบริหาร 
 5.2 กําหนดคณุลักษณะฉพาะของทรัพยากรทคนลยีสารสนทศ 
 5.3 พัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยสีารสนทศ ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ 

5.4  สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการ฿ชຌละบํารุงรักษาอยางตอนืไอง 
5.5  ตดิตาม ประมินละรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยี 

สารสนทศพืไอการบริหาร 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
                  คุณลกัษณะมาตรฐานละราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ดຌานทคนลย ี
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 

วิคราะห์ความตຌองการทรัพยากรฯ 

กําหนดคุณลักษณะฯ 

พัฒนานวัตกรรม ฯ 

การ฿ชຌละบํารุงรักษา 

ตดิตาม 
ประมินผลละรายงาน 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
5
4
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานพัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร สพท. ....……………กลุม  นยบายละผน   งานขຌอมูลสารสนทศ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน      สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีนวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศทีไสนับสนุนการจัดการรียนรูຌละการบริหารเดຌอยางมีระบบ     
  
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

วิคราะห์ความตຌองการทรัพยากร/นวัตกรรมละระบบ
ทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร 
 

1 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2. 
 

 
 

กําหนดคุณลักษณะฉพาะของทรัพยากรทคนลยีสารสนทศ 
 

1 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

3. 
 

 
 
 

พัฒนานวัตกรรมละระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร 
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ 
 

3-6  ดือน สอดคลຌองกับการรียนรูຌ
ละการบริหาร 

กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

4. 
 

 
 
 

สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการ฿ชຌละบํารุงรักษาอยางตอนืไอง 
 

฿ชຌอยางตอนืไอง  ผูຌ฿ชຌบริการ 

5. 
 

 
 

ติดตาม ประมินละรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมละ 
ระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

 
 
 

เอกสารอຌางอิง :   
                           คณุลักษณะมาตรฐานละราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ดຌานทคนลยี 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                   กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                    ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

วิคราะห์ความตຌองการ
ทรัพยากร 

กาํหนดคุณลักษณะ 

พัฒนานวัตกรรมฯ 

การ฿ชຌละบาํรุงรักษา 

ติดตาม 
ประมินผลละรายงาน
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 ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ชืไอเอกสาร  :  งานพัฒนาเครือขายเทคนลยีสารสนเทศ 

    ละการสืไอสาร 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานพัฒนาครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  พืไอ฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีระบบครือขาย ทคนลยสีารสนทศละการสืไอสารทีไ
มีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 การพัฒนาระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  
 3.2 การประสานละติดตามระบบครือขายฯ 
 3.3 ระบบบริหารความสีไยงตอระบบครือขายฯ  
 

4. คําจํากัดความ 
 ครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง การดํานินงานรวมกันกีไยวกับการ
จัดระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  ดยมีการพัฒนารูปบบ การจัดทําคูมือการ฿ชຌงาน  
จัดระบบการทํางานอยางตอนืไอง ละการจัด฿หຌมีระบบบริหารความสีไยง ติดตาม ประมินผลละ
รายงานการดํานินงาน฿นการบริหารจัดการศึกษา 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพการดํานินงานดຌานการจัดระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
5.2 พัฒนารูปบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
5.3 ปรับปรุง ติดตัๅงระบบละจดัทําคูมือการ฿ชຌงาน 
5.4 จัดระบบครอืขายทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร ฿หຌมีการทํางานอยางตอนืไอง 

ตลอดจนมีระบบปງองกันความสีไยงตอระบบครือขายฯ ทีไอาจจะกดิขึๅน 
5.5 ติดตาม ประมนิละรายงานผลการดํานินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
   8.1 อกสารองค์ความรูຌดຌานระบบครอืขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 8.2 พระราชบญัญตัิวาดຌวยการกระทําความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร ์พ.ศ. ๎๕๕์ 
 
9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 

ศึกษาสภาพการดํานินงาน 
ดຌานการจัดระบบครือขายฯ 

พัฒนารูปบบครือขายฯ 

ปรับปรุง ตดิตัๅงระบบฯ 
ละจัดทําคูมือการ฿ชຌงาน 

ตดิตาม 
ประมินผลละรายงาน 

จัดระบบครือขายละปງองกันความสีไยง 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)    งานประสานครือขายทคนลยีสารสนทศละ 
                                        การสืไอสาร 

สพท. ....……………กลุม  นยบายละผน   งานขຌอมูลสารสนทศ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน      สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีระบบครือขาย ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ 
 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพการดํานินงานดຌานการจัดระบบครือขายทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร 
 
 

10 วัน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2. 
 

พัฒนารูปบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 
 

3 ดือน   กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

3. 
 

ปรับปรุง ติดตัๅงระบบละจัดทําคูมือการ฿ชຌงาน 
 
 

2 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

4. 
 
 

จัดระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
฿หຌมีการทํางานอยางตอนืไอง ตลอดจนมีระบบปງองกัน 
ความสีไยงตอระบบครือขายฯ ทีไอาจจะกิดขึๅน 
 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

ระบบสามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางตอนืไอง ละมี
ระบบปງองกันความสีไยง 

กลุมนยบายละผน 
 

5. ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน ตลอด
ปงีบประมาณ  

 กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

เอกสารอຌางอิง :   
    อกสารองค์ความรูຌดຌานระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
  พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทําความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ. ๎๕๕์ 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                  ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

ศึกษาสภาพการดํานินงาน 
ดຌานการจัดระบบครือขาย 

พัฒนารูปบบครือขาย 

ปรับปรุง ติดตัๅงระบบ 
ละจัดทําคูมือการ฿ชຌงาน 

ติดตาม 
ประมินผลละรายงาน 

จัดระบบครือขายละปງองกันความสีไยง 



 

งานนยบายละผน 
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานวิเคราะห์ละพัฒนานยบาย 

ทางการศึกษา 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานวิคราะห์ละพัฒนานยบายทางการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค ์
 พืไอศึกษา  วิคราะห์  วิจัย  นยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดํานินงานการ
วิจัยทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  พืไอพัฒนาการกําหนดนยบายทางการศึกษาทีไ
สอดคลຌองกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประทศ  สงัคม  ชมุชน฿นทຌองถิไน  หมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความตຌองการ ละบริบทของตละพืๅนทีไ  
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 วิคราะห์ละพัฒนานยบายทางการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 3.2 สงสริม สนับสนุนการนํานยบายจุดนຌน เปสูการปฏิบัติ฿นระดับสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา  
 

4. คําจํากัดความ 
                พัฒนานยบาย  หมายถึง  การดํานินงานพืไอศึกษา กําหนด   นยบายการจัดการศึกษาของ
หนวยงาน ทีไสอดคลຌองกับทศิทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประทศ  สงัคม  ชุมชน฿นทຌองถิไน  ทีไ
หมาะสมกับสภาพปัญหา ความตຌองการ บรบิทของตละพืๅนทีไ  
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
       5.1 วิคราะห์ทิศทางละหรอืยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ละจังหวัด  รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
       5.2 ศกึษาผลการดํานนิงานหรือการวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
       5.3 วิคราะห์ผลการจัดการศึกษาทัๅงดຌานปริมาณละคุณภาพของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา 
       5.4 ศกึษา  วิคราะห ์ วิจยัการจัด ละพัฒนาการศกึษา฿นภาพรวมของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาพืไอป็นประยชนต์อการกําหนดนยบาย ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
       5.5 จัดทาํนยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาทีไสอดคลຌองกับบริบทสภาพวดลຌอม
ละความตຌองการของชมุชน ละสนับสนุนการนําเป฿ชຌ฿นการจัดการศึกษา ตลอดจนผยพรสูสารธารณชน 
                 5.6 สนอ กพท. พิจารณานยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาของสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศกึษา 

    5.7 ผยพรตอสาธารณชนละสนับสนุนการนํานยบายเป฿ชຌ฿นการจัดการศึกษา 
                 5.8 ตดิตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตรข์องหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ละ  ผลการดาํนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยทีไ
ผานมา฿นชงิปริมาณละคุณภาพ พืไอป็นขຌอมูลภาพรวม

ของ สพท. 

จัดทํานยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษา
ของ สพท. 

เมหในชอบ 
กพท.พิจารณา 

หในชอบ 

ตดิตาม ประมินผลละรายงาน
ผลการดํานินงาน 

ผยพรตอสาธารณชน ละสนับสนุนการ
นยบายนําเป฿ชຌ 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1  ผนการบรหิารราชการผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 
8.2  ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
8.3  ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559  
8.4  นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
8.7  ผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ละกลุมจังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดํานินงานการจัดการศึกษาของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

   

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
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ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)…งานวิคราะห์ละพัฒนานยบายทางการศึกษา สพท. …………....……………กลุม  นยบายละผน รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีนยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาทีไสอดคลຌองกับทิศทาง นยบายของหนวยงานทีไกีไยวขຌองละบริบทความตຌองการจัดการศึกษาของหนวยงาน 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1. วิคราะห์ทิศทางละหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ละจังหวัด  รวมทัๅงหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
2. ศกึษาผลการดํานินงาน หรือการวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษา 
3.วิคราะห์ผลการจัดการศึกษาทัๅงดຌานปริมาณละคุณภาพของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา 

2  ดือน  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

4.ศกึษาวิคราะห์วิจัยการจัดละพัฒนาการศึกษา฿นภาพรวมของขตพืๅนทีไ
การศึกษาพืไอปน็ประยชน์ตอการกําหนดนยบายผนการศึกษาของขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
5.จัดทํานยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาทีไสอดคลຌองกับบริบท
สภาพวดลຌอมละความตຌองการของชุมชน ละสนับสนุนการนําเป฿ชຌ฿นการจัด
การศึกษา ตลอดจนผยพรสูสารธารณชน 

1  ดือน  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

6. สนอ กพท.พิจารณานยบาย จุดนຌนละปງาหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

15 วัน  กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 
 

7. ผยพรตอสาธารณชนละสนับสนุนการนํานยบายเป฿ชຌ฿นการจัดการศึกษา 15 วัน  กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 
 

8. ติดตาม ประมนิผลละรายงานผลการดํานินงาน 2  ดือน ความสอดคลຌองกับทิศทาง 
นยบายของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองละบริบท

สภาพวดลຌอม  ความตຌองการ
จัดการศึกษาของ สพป. 

 

กลุมนยบายละผน 

เอกสารอຌางอิง :  
 1. ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ.2552 - 2554       2.ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 10  (พ.ศ.2550 – 2554)     3. ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559  
4. นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรปูการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561)     5. นยบายกระทรวงศึกษาธิการ          6. ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน    
7. ผนพัฒนาจังหวัด        8. ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดละกลุมจังหวัด      9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

ศึกษา วิคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์  ผล
การดํานินงาน รายงานการศึกษา วิจัยทีไ
ผานมา฿นชิงปริมาณละคณุภาพฯ  

จัดทํานยบายละจุดนຌนการจัดการศึกษาของ สพท. 
 

เมเห็นชอบ 

ติดตาม ประมินผลละ
รายงานผล 

กพท.พิจารณา 

เห็นชอบ 

ผยพรตอสาธารณชนละนําเป฿ชຌ 
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดทําผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
งานจัดทําผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค ์  
พืไอจัดทําผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไสอดคลຌองกับ

นยบายของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  สภาพปัญหา ความตຌองการ ละศักยภาพของหนวยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาทีไผานมา 

 3.2 การจัดทําผนทีไตัๅงการศกึษาดย฿ชຌทคนิคของ School Mapping 
 3.3 การจัดทําผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
 

4. คําจํากัดความ 
 ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หมายถึง อกสารทีไสดงนวทางการพัฒนา 
ทีไชดัจนละมลีกัษณะฉพาะจาะจง฿นการดํานินงานดຌานพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศกึษา ดยมีการรวบรวมขຌอมูลสารสนทศ มกีารวิคราะห์ปัจจัยสภาพวดลຌอม  
ประมินสถานภาพของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาลຌวจดัทําผนพัฒนาการจัดการศกึษาขัๅนพืๅนฐานพืไอ
กําหนดนวทางการดํานินงานละ฿ชຌทรัพยากรการบริหารอยางมีประสทิธิภาพ฿หຌกิดประยชนส์ูงสดุ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5.2 ศึกษารายงานขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌองละผลการดํานินงานทีไผานมา 
  5.3 วิคราะห์ปัจจัยสภาพวดลຌอม ทีไมผีลกระทบตอการจดัการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษา  ละประมินสถานภาพของขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอจัดทําผนทีไตัๅงการศึกษาดย฿ชຌทคนิคของ 
School Mapping 

5.4 กําหนดวิสยัทัศน์  พันธกจิ  ปງาประสงค์ ละคานิยมองค์การ ของสาํนักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

5.5 กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.6  กําหนดผลผลิต   ผลลัพธ์   ละตัวชีๅวัดความสํารใจ  ปງาหมายละกรอบผนงาน/

ครงการ   
5.7 นําสนอผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานขอความหในชอบตอคณะกรรมการขต

พืๅนทีไการศึกษา 
5.8 ผยพรประกาศตอสาธารณชน ละผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยางทัไวถึง 
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5.9 สนับสนุน ชวยหลอื฿หຌสถานศึกษาจัดทาํผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
5.10 ตดิตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 

 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ทบทวนภารกิจ / ศึกษาขຌอมูล
สารสนทศละผลการ

ดํานินงาน 

วิคราะห์สภาพวดลຌอมละประมิน
สถานภาพของขตพืๅนทีไการศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาประสงค์  
/กลยุทธ์ / ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชีๅวัด
ความสํารใจ ละกรอบผนงาน/ครงการ 

กพท.พิจารณา 

เมหในชอบ 

หในชอบ 

ตดิตาม ประมินผลละ
รายงานผลการดํานินงาน 

ผยพรตอสาธารณชนละสนับสนุนการ
นําเป฿ชຌ 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1  ผนการบรหิารราชการผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 
8.2  ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
8.3  ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559  
8.4  นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
8.7  ผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ละกลุมจังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดํานินงานการจัดการศึกษาของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

   

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
6
8
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สพท. …………....……………กลุมนยบายละผน รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไสอดคลຌองกับนยบายของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  สภาพปัญหา ความตຌองการ ละศักยภาพของหนวยงาน 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1 
 

 
 
 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา 
2. ศกึษารายงานขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌองละผลการดํานินงานทีไผานมา 

1 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2 
 

 
 
 

3.วิคราะห์ปัจจัยสภาพวดลຌอม ทีไมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละประมนิสถานภาพของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาพืไอจัดทําผนทีไตัๅงการศึกษาดย฿ชຌทคนิคของ School Mapping 

1 ดือน ผนทีไตัๅงสถานศึกษาพืไอ฿ชຌ฿น
การวางผนการพัฒนา
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

3 
 

 4.กําหนดวิสัยทศัน์(Vision) พันธกิจ(Mission)ละปງาประสงค์(Goal)ของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
6.กําหนดผลผลิต(Outputs)ผลลัพธ์(Outcomes)ละตัวชีๅวัดความสํารใจ(Key 
performance Indicators:KPIs) ละกรอบผนงาน/ครงการ (Initiative) 
 

1 ดือน ผนฯ มีความสอดคลຌองกับ
ทิศทาง นยบายของขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

คณะทํางาน 

4  7.นําผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานสนอขอความหในชอบตอ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
 
 

15  วัน  กพท. 
กลุมนยบายละผน 

5  8.ผยพรประกาศตอสาธารณชนละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
9.สนับสนุนชวยหลือ฿หຌสถานศึกษาจัดทําผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

15  วัน 
ตลอดปี 

 

 กลุมนยบายละผน 

6  10.ติดตาม  ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
 
 

ตลอดปี  กลุมนยบายละผน 
 

เอกสารอຌางอิง :   
 1. ผนการบริหารราชการผนดิน     2.ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ    3. ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ    4. นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรปูการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   7. ผนพัฒนาจังหวัด  8. ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดละกลุมจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                              จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                            การตัดสิน฿จ                           ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน          จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

ทบทวนภารกิจ  ศึกษาขຌอมูลสารสนทศละ
ผลการดํานินงาน 

กพท.พิจารณา 

เห็นชอบ 

ติดตาม ประมนิผล ละรายงานผลฯ 

ผยพรตอสาธารณชนละนําเป฿ชຌ 
 

ไมเห็นชอบ 

วิคราะห์สภาพวดลຌอมละประมินสถานภาพของ 
สพท. 

กําหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ ปງาประสงค์ กลยทุธ์  
ผลผลิต  ผลลพัธ์  ตัวชีๅวดัความสํารใจ ละกรอบ

ผนงาน/ครงการ 
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี 

 

 2. วัตถุประสงค ์   
  พืไอจัดทําผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไสอดคลຌองกับนยบายของ

หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  สภาพปัญหา ความตຌองการ ละศักยภาพของหนวยงาน 
 

 3. ขอบเขตของงาน   
3.1 การจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี 
3.2 การนําผนปฏิบัติการประจําปี เปสูการปฏิบัติ 

 

 4. คําจํากัดความ 
                 การจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง  การศึกษา  วิคราะห์รายละอียดนยบายละ
งบประมาณ  การทบทวนกลยุทธ์ตามผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอ กําหนดปງาหมายการ
พัฒนา รวมทัๅงการ จัดทํารายละอียดผนปฏิบัตกิารประจาํปีละ ผยพรประชาสัมพันธ์  บริหารผนเปสู
การปฏิบัติทีไป็นรูปธรรม   
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ศึกษา  วิคราะห์รายละอียดนยบายละงบประมาณทีไเดຌรบัจัดสรรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
5.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอปรับผนงาน/งาน/

ครงการ฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายผลการปฏิบัติงานของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.3  กําหนดปງาหมายการพัฒนาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.4  จัดทํารายละอียดผนปฏิบัติการประจาํปี 
5.5  นําสนอผนปฏิบัติการประจําปี  พืไอขอความหในชอบตอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.6   ผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌสถานศึกษา ละสาธารณชน 
5.7  ดํานินการบริหารผนสูการปฏิบัติ 
5.8  สนับสนุนชวยหลือ฿หຌสถานศึกษาจัดทาํผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
5.9  ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิคราะห์ นยบายละงบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรรจาก สพฐ./หนวยงานอืไน 

ทบทวนกลยุทธ์  / ผนงาน/งาน/ครงการ 

กําหนดปງาหมายการพัฒนา 

จัดทํารายละอียดผนปฏิบัติการประจาํปี 

กพท.พิจารณา 

เมหในชอบ 

หในชอบ 

ผยพรประชาสัมพันธ์การนําผนฯ เปสูการปฏิบัติ 

สนับสนุน ชวยเหลอืสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาํเนินงาน 



72 
 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1  ผนการบรหิารราชการผนดิน 
8.2  ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ 
8.3  ผนพัฒนาการศึกษาหงชาต ิ
8.4  นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
8.7  ผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ละกลุมจังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดํานินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
7
3
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานจัดทําผนปฏิบัติการประจําปี สพท. …………....……………กลุมนยบายละผน รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีผนปฏิบัติการประจําปีทีไสอดคลຌองกับนยบายของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  สภาพปัญหา ความตຌองการ ละศักยภาพของหนวยงาน 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1 
 

 
 
 

1.   ศึกษา  วิคราะห์รายละอียดนยบายละงบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ต.ค.  กลุมนยบายละผน 
คณะทํางาน 

2 
 

 
 
 

2.  ทบทวนกลยุทธ์ตามผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาขัๅนพืๅนฐาน 
พืไอปรับผนงาน/งาน/ครงการ฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายผล
การปฏิบัติงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ต.ค.  กลุมนยบายละผน 
 

3 
 

 3.  กําหนดปງาหมายการพัฒนาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
4.  จัดทํารายละอียดผนปฏิบัติการประจําป ี

ต.ค. 
ต.ค. 

ผนมีความสอดคลຌองกับ 
นยบายของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองละบริบท
สภาพวดลຌอม 

กลุมนยบายละผน 
 

4  5.  นาํสนอผนปฏิบัติการประจําปี  พืไอขอความหในชอบ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ย.   กลุมนยบายละผน 

5 
 

 6.  ผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌสถานศึกษา ละสาธารณชน 
7.  ดํานินการบริหารผนสูการปฏิบัติ 
8.  สนับสนุนชวยหลือ฿หຌสถานศึกษาจัดทําผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศกึษา 

ต.ค.-พ.ย. ความตຌองการจัด
การศึกษาของขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

กลุมนยบายละผน 
 

7  9.  ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
 
 

พ.ย.   กลุมนยบายละผน 
 

เอกสารอຌางองิ :  
 1. ผนการบริหารราชการผนดิน     2.ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ    3. ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ    4. นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
 5. นยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   7. ผนพัฒนาจังหวัด  8. ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดละกลุมจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                                     จุดริไมตຌนหรือสิๅนสดุกระบวนงาน                                       กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                   การตัดสิน฿จ                              ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน                 จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

ศกึษา วิคราะห์ นยบายละ
งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร 

ทบทวนกลยุทธ์  ผนงาน/งาน/ครงการ 

กําหนดปງาหมายการพัฒนาละรายละอียด
ผนปฏิบัติการประจําปี 

เมหในชอบ 

ติดตาม ประมนิละรายงานผลฯ 

ผยพร / นําผนสูการปฏิบัติ/
สนับสนุน/ชวยหลือ สถานศึกษาฯ 

 

กพท.พิจารณา 

หในชอบ 



74 
 

 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานบริหารยุทธศาสตร์ละการบูรณาการ 
  การศึกษาจงัหวัดกลุมจังหวัด 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
   งานบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการการศึกษาจังหวัดละกลุมจังหวัด 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  พืไอวางผนการพัฒนาการศึกษาภาย฿นจังหวัด฿หຌสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล  หนวยงาน
ตຌนสังกดั  นยบายการพัฒนาจังหวัด  ละสภาพปัญหา  ความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ   
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
3.2 ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดละกลุมจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

 

4. คําจํากัดความ 
      ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความวา รายการกีไยวกับครงการละผนงาน   ตาง ๆ 

ของจังหวัดทีไจําป็นตຌองจัดทําพืไอ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ละทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด฿น
อนาคต  

      ผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด  หมายความวา รายการกีไยวกับครงการละผนงานตาง 
ๆของกลุมจังหวัดทีไจําป็นตຌองจัดทําพืไอ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ละทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุม
จังหวัด฿นอนาคต 

      การบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทําผนพัฒนา
การศึกษา ผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ทีไสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล
หนวยงานตຌนสังกัด  นยบายการพัฒนาจังหวัด  ละสภาพปัญหา  ความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ  
ดยบูรณาการการดํานินงาน/ครงการของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางป็นระบบละมีอกภาพ   
                บริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการการศกึษาละกลุมจังหวัด หมายถึง การจัดทําผนพัฒนา
การศึกษา ผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ทีไสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล
หนวยงานตຌนสังกัด  นยบายการพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัดละสภาพปัญหา  ความตຌองการของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ  ดยบูรณาการการดํานินงาน/ครงการของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางป็นระบบละ 
มีอกภาพ   
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ประสานงานพืไอการตงตัๅงคณะกรรมการคณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณา
การศึกษาระดบัจังหวัด 
 5.2  จัดทําผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ดยคํานึงการเดຌรับอกาสทางการศึกษาละการจดั
การศึกษาอยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 5.3 สนอผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 
 5.4 จัดทําผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัดลຌวสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ละบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด พิจารณา฿หຌความหในชอบ 
 5.6 ดาํนินการประสานหนวยงานตางๆ ทัๅง฿นละนอกสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ตาม
ผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด ดยคณะทาํงานฯ 
 5.7  ติดตาม  ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               เมหในชอบ 
 
 
 
 
หในชอบ 
 
 
 
 
 

ตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับจังหวัด 

จัดทําผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด สนอ
คณะกรรมการระดบักระทรวงศึกษาธกิาร/กบย.ศธ. 

เมหในชอบ 

หในชอบ 

ดํานินการประสานหนวยงานตางๆ ทัๅง฿นละนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ติดตาม  ประมินละรายงานผล 

จัดทําผนปฎิบัติราชการศึกษาประจาํปีของจังหวัด สนอ กบย.กจ 
 

 กบย.ศธ พจิารณา
ผนพัฒนา

กบย.กจ.พิจารณา
ผนปฎิบัติ
ราชการฯ
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ตามบบทีไสํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กําหนด 

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1  ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 
8.2  ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
8.3  ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559  
8.4  นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  ผนปฏิบัติการของหนวยงานทีไจัดการศึกษาภาย฿นจังหวัด  
8.7  ผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ละกลุมจังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดํานินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด 
8.11 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการบริหารงบประมาณจังหวัดบบบูรณาการ  

   พ.ศ.2549 
8.12 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยผนพัฒนาการศึกษาระดบัจังหวัดละกลุมจังหวัด 

พ.ศ. 2522 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 

 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
7
8
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการการศึกษาจังหวัด สพท.     กลุม  นยบายละผน   กลุมงานนยบายละผน รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน    ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ผนปฏิบัติราชการการศึกษาของจังหวัดสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล  หนวยงานทางการศึกษา  นยบายการพัฒนาจังหวัด  ละ 
มีสภาพการดํานินงานทีไสอดคลຌองสภาพความตຌองการของขตพืๅนทีไการศึกษา   
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ประสานงานพืไอการตงตัๅงคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์ละบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 

2  วัน  
(พ.ค. ของทุกปี) 

 จຌาหนຌาทีไ 

2. 
 

 
 

จัดทําผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ดยการมีสวนรวมของผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
ลຌวสนอตอกระทรวงศึกษาธิการพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

1 ดือน ผนมีความสอดคลຌองกับ
นยบายรัฐบาล   

คณะกรรม การฯ 

3. 
 

 
 
 

คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์ละบูรณาการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา฿หຌความหในชอบผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

1 ดือน หนวยงานทางการศึกษา 
นยบายการพัฒนาจังหวัด ละ
สภาพปัญหา           

จຌาหนຌาทีไ 

4. 
 

 
 
 

จัดทําผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของของจังหวัด ลຌวนาํสนอตอ
คณะกรรมการกลุมจังหวัด  

2 ดือน ความตຌองการของประชาชน฿น
พืๅนทีไ   

คณะกรรมการฯ 

5. 
 

 
 

คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดพิจารณา฿หຌความหในชอบผนปฏิบัติการฯ   10 วัน  คณะกรรมการฯ 

6. 
 

 
 
 

ดํานินการประสานหนวยงานตางๆ ทัๅง฿นละนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตลอดปี  จຌาหนຌาทีไ 

 
7. 

 
 
 

ติดตาม  ประมินละรายงานผลการดํานินงาน ตลอดปี  จຌาหนຌาทีไ 

เอกสารอຌางอิง :   
1.  นยบายรัฐบาล  ผนบริหารราชการผนดิน/กระทรวงศึกษาธิการ  ผนพฒันา/ปฏิบัติราชการของหนวยงานตຌนสังกัด  ผนพฒันาจังหวัด  ผนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ระบียบบริหารงบประมาณ 
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                               จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                           การตัดสิน฿จ                           ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน             จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

ตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับ
จังหวัด 

จัดทําผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ 

จัดทําผนปฎิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด 
สนอ กบย.กจ 

กบย.ศธ. พิจารณา
หในชอบ 

เมหในชอบ 

เห็นชอบ 

เมหในชอบ 

ดํานินการประสานหนวยงานตางๆ ทัๅง฿นละนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ติดตาม  ประมินละรายงานผล 

กบย.กจ. พิจารณา
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดตั้ง ยบุรวม เลิก ละ 
  อนสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
    งานจัดตัๅง  ยุบรวม  ลิก  ละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  พืไอ฿หຌประชากรวัยรียนทุกคนสามารถขຌาถึงการจัดการศึกษาทีไมีคุณภาพ ภาย฿ตຌการ
บริหารจัดการทีไมปีระสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดตัๅงสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 3.2 การยุบรวม ลิก สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 3.3 การรับละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

4. คําจํากัดความ 
 การจัดตัๅง  ยุบ รวม  ลิกสถานศึกษา ละอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  หมายถึง  การจดัตัๅง  
รวม  หรอื ลิกสถานศึกษาตามระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการจัดตัๅง  รวม  หรอืลิกสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน  พ.ศ. 2550  รวมถึงการดํานินการขยายชัๅนรียน  การรับละอนสถานศึกษา  
           

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ศึกษาระบียบกระทรวงศึกษาธิการกีไยวกับการจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลิก สถานศกึษาขัๅน
พืๅนฐาน การขยายชัๅนรียน การรับละอนสถานศึกษา 
 5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหากีไยวกับสถานศึกษา  ละความตຌองการดຌานอกาสการ
ขຌาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยรียนภาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษาละจังหวัด 
 5.3  จัดทําผนจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลิก  การขยายชัๅนรียน การรับละอนสถานศึกษา  
สนอขอความหในชอบคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
 5.4  ดํานินการจัดตัๅง ยุบ รวม ลิก การขยายชัๅนรียน การรับละอนสถานศึกษา  สนอ
ขอความหในชอบคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาละอนสถานศึกษา฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ตามระบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5  ติดตาม ประมิน ละรายงานผลการดํานินงาน  
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ตามระบียบ  นวปฏิบัติทีไกําหนด 

   

 
 
 

 
ศึกษาระบียบ ขัๅนตอน ละนวปฏิบัติ 

 
 

  ศึกษาสภาพความตຌองการดຌานอกาสทางการศึกษา 

ใ  
 

  ศึกษาสภาพความตຌองการดຌานอกาสทางการศึกษา 

ใ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดํานินการจัดตัๅง ยุบ รวม ลิก ละอนสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

หในชอบ 

เมหในชอบ 

จัดทําผนจัดตัๅง ยบุ รวม ลิก ละอน
สถานศึกษาพืไอขอความหในชอบ 

กพท.
พิจารณา 

ติดตาม ประมิน 
ละรายงาน 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
                8.1 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการจัดตัๅง  รวม  หรือลิกสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
พ.ศ. 2550 
                 8.3 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการขยายชัๅนรียน ของสถานศกึษาขัๅนพืๅนฐาน  
พ.ศ. 2553 
 8.3 ระบียบ / หลักกณฑ ์/ วิธีการประมินศักยภาพละความพรຌอม฿นการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 8.4 พระราชบญัญตักิารกําหนดขัๅนตอนละผนการกระจายอํานาจ฿หຌองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พ.ศ.2552 
 8.5 นยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรงรียนขนาดลใก 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
8
4
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)…งานจัดตัๅงยุบ รวม ลิก อนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สพท. …………....……………กลุม......นยบายละผน… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
มีระบบการดํานินงานการจัดตัๅง  ยุบรวม  ลิก ละการขยายชัๅนรียน การรับละอนสถานศึกษา฿นสังกัดสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไป็นเปตามระบียบ / ขัๅนตอน/  นวปฏิบัติทํา฿หຌกิดประสิทธิภาพ 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษาระบียบ ขัๅนตอน ละนวปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับการจัดตัๅง 
ยุบรวม  ลิก  การขยายชัๅนรียน รับละอนสถานศึกษา 

15 วัน  กลุมนยบายละผน 
คณะกรรมการ 

2. 
 

 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจบุัน ปัญหากีไยวกับสถานศึกษา  ละความ
ตຌองการดຌานอกาสการขຌาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
รียนภาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษาละจังหวัด 

2 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะกรรมการ 

3. 
 

 
 
 

จัดทําผนจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลิก การขยายชัๅนรียน การรับละ
อนสถานศึกษา  สนอขอความหในชอบคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

2 ดือน  กลุมนยบายละผน 
คณะกรรมการ 

4. 
 

 
 
 

นําสนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา พิจารณาการจัดตัๅง 
ยุบ รวม ลิก ขยายชัๅนรียน รับละอนสถานศึกษา  

  กพท. 

5. 
 

 
 
 

ดํานินการจัดตัๅง ยุบ รวม ลิก ขยายชัๅนรียน การรับละการ
อนสถานศึกษา฿นขตพืๅนทีไการศึกษาตามระบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดปี ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 

กลุมนยบายละผน 
คณะกรรมการ 

  
 
 

ติดตาม ประมิน ละรายงานผลการดํานินงาน ตลอดปี  กลุมนยบายละผน 
 

เอกสารอຌางอิง :   
1. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการจดัตัๅง  รวม  หรือลิกสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พ.ศ. 2550 
2.   นยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรงรียนขนาดลใก 

            3.   ระบียบ / หลักกณฑ์ / วิธีการประมินศักยภาพละความพรຌอม฿นการจัดการศึกษาขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 
            4.   พระราชบัญญัติการกําหนดขัๅนตอนละผนการกระจายอํานาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2552 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสิน฿จ                    ทศิทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

ศกึษาระบียบ ขัๅนตอน ละนวปฏิบัติ 

ศกึษาสภาพความตຌองการดຌานอกาสทางการศึกษา 
ละอนสถานศึกษา  สนอขอความหในชอบ 

จัดทําผนจัดตัๅง  ยุบ  รวม  ลิก ขยายชัๅนรียน 
การรับละ อนสถานศึกษา  สนอขอความ
หในชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชัน้เรยีน การรับละ อน
สถานศึกษา 

ติดตาม ประมิน ละรายงาน  



 

งานวเิคราะห์
งบประมาณ 
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    ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
    ชืไอเอกสาร   :  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
             รายจาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
       งานวิคราะห์งบประมาณรายจาย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 พืไอการวิคราะห์งบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษา฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ละสถานศึกษา  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  ดຌวยความถูกตຌอง  รียบรຌอย สามารถนําผลการวิคราะห์เป
฿ชຌประยชน์฿นการบริหารจัดการศึกษา  ละการรียนการสอนนักรียน฿นสถานศึกษาตอเป 

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิคราะห์ขຌอมูลงบประมาณ 
3.2 การวิคราะห์งบประมาณรายจาย 
3.3 การจัดทํารายงานการวิคราะห์งบประมาณ 

 
4. คําจํากัดความ  

การวิคราะห์ขຌอมลูงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคຌนหาขຌอทใจจริงกีไยวกับฐานะทาง 
การงินละผลการดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา กิจการ฿ดกิจการหนึไงจากงบการงินของ
กิจการนัๅน พรຌอมทัๅงนําขຌอทใจจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสิน฿จ 

      การวิคราะห์งบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางผนทางการงินวา สาํนักงาน
ขตพืๅนทีไการศกึษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามปງาหมายเดຌอยางเรดยพิจารณางินรายเดຌจากทุกหลงป็น
ตวักําหนดขดีจาํกัด฿นการจดัสรรงบประมาณรายจายพืไอการบริหารจัดการ  

       การจดัทาํรายงานการวิคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวลขทีไกดิขึๅนจริงของ
รายเดຌ รายจาย ละงินทุนทีไกอหนีๅผูกพันเวຌ  ดยปรียบทียบกับงบประมาณทีไเดຌรับ ซึไงผูຌบริหารตละคน
ตຌองการเดຌรบัรายงานทีไตางกัน ดังนัๅนรายงานทีไดีจึงควรอานขຌา฿จเดຌงาย ตรายละอียดทีไควรม ี ตຌองเม  
ขาดตกบกพรอง รายงานทีไดีทีไสุดตຌอง฿หຌขຌอมูลทีไผูຌบริหารตละระดับตຌองการ ดยจัดทาํขึๅนอยางนຌอยดือน
ละครัๅง 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงสถานศึกษา  กลุม หรือหนวยงานภาย฿นทุกหง   

สํารวจละรายงานขຌอมูล 
5.2 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   ตงตัๅงคณะกรรมการ 
 5.3 คณะกรรมการ  ประชุมดํานินการ วิคราะห์ขຌอมลูผนงาน/งาน/ครงการ  วิคราะห์

คา฿ชຌจาย ผนงาน/งาน/ครงการทีไสงผลผลิตหลักของหนวยงานละงบประมาณรายจายของสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 



                5.4 สํานักงานขตพืๅนทีไการศกึษา  นําสนอผูຌอํานวยการพิจารณา กรณีพิจารณาเมหในชอบ
อกสารรายงาน มอบจຌาหนຌาทีไนํากลับเปสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง กຌเข  ลຌวนําสนอผูຌอํานวยการ 
พิจารณา฿หม 
                5.5 จัดทํารายงานผลการวิ คราะห์งบประมาณรายจาย / ผยพรผูຌกีไยวขຌอง 
                5.6สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  รายงาน คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศกึษาละสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 



                    
7. บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

7.1 คาํสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ 
7.2 ระบียบวาระการประชมุ 
7.3 รายงานการประชมุ 
7.4 อกสารประกอบการวิคราะห์งบประมาณรายจาย 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  

จຌงสถานศึกษา  กลุม  หนวยงาน สํารวจ
ละรายงานขຌอมูล 

ตงตัๅงคณะกรรมการ 
฿

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิคราะห์ขຌอมูล  ผนงาน /งาน / ครงการ 
2. วิคราะห์คา฿ชຌจาย  ผนงาน / งาน / ครงการ 
 

ผูຌอํานวยการพิจารณา 

รายงาน กพท./สพฐ. 
  

เมหในชอบ 

หในชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิ คราะห์งบประมาณรายจาย  
/ ผยพรผูຌกีไยวขຌอง 

 

 



8.1 ระบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ละกຌเขพิไมตมิ 
8.2 อกสารประกอบการวิคราะห์งบประมาณรายจาย 
8.3 ประกาศ สพฐ. รืไอง การกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการศึกษาของลขาธิการ 

กพฐ.เปยังคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศกึษา฿นสังกัด สพฐ. ลงวันทีไ 10 กรกฎาคม 2550 
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน   งานวิคราะห์งบประมาณรายจาย สพท.    กลุมนยบายละผน     งานวิคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
การบริหารงบประมาณรายจายป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงสถานศกึษา  กลุม หรอื
หนวยงานภาย฿นทุกหง  สํารวจละรายงานขຌอมูล 
 

 ตลอด
ปงีบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
 

2. 
 

 
 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   ตงตัๅงคณะกรรมการ 
 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
 

3. 
 

 
 
 

คณะกรรมการวิคราะห์ขຌอมูล คา฿ชຌจายผน / งาน / ครงการ ตลอด
ปงีบประมาณ 

รายงานการวิคราะห์
งบประมาณรายจายเดຌ
ถูกตຌอง/ป็นระบบ 

คณะกรรมการ 

4. 
 

 
 
 

ผูຌอํานวยการ พิจารณาหในชอบ/เมหในชอบ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 

จัดทํารายงานผลการวิคราะห์คา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาละ
ผยพรตอผูຌกีไยวขຌอง 
 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 

6.  นําสนอ กพท./สพฐ.  พืไอรับทราบ ตลอด
ปงีบประมาณ 

 กลุมนยบายละผน 
 

เอกสารอຌางอิง :   
1. คาํสัไงสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา    2. ระบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม     4. อกสารการวิคราะห์งบประมาณรายจาย 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

จຌงการสํารวจ/รายงานขຌอมูล 
 

ตงตัๅงคณะกรรมการ 

คณะกรรมการวิคราะห์/จัดทํา 

รายงานตอ กพท./สพฐ. 

ผูຌอํานวยการพิจารณา 

ไมเห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิคราะห์งบประมาณ 

 

เห็นชอบ 



 
 

 
 

 
 

    ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
    ชืไอเอกสาร   :  งานจัดต้ังละเสนอของบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
งานจัดตัๅงละสนอของบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.พืไอจดัระบบการจัดตัๅง ละสนอของบประมาณของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา  

2.พืไอ฿หຌการสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละ
หนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองมีความถูกตຌองละมปีระสทิธิภาพ  

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดตัๅง ละสนอของบประมาณประจําปีละ฿นกรณีรงดวน ของสํานักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษาละสถานศึกษา  
3.2 การประสาน ละขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง  

 

4. คําจํากัดความ 
                การจัดต้ังงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติมพืไอ฿หຌสวนราชการละรัฐวิสาหกิจ฿ชຌจาย
หรือ฿หຌกอหนีๅผกูพัน ดยนຌนการประมาณการ  กิจกรรม  ครงการ  ตลอดจนคา฿ชຌจายละทรัพยากรทีไ
จําป็นสําหรับการดํานินการครงการ฿หຌบรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะวลาทีไกําหนด ฿นทีไนีๅ หมายถึงการ
วิคราะห์การจัดตัๅงงบประมาณงินอุดหนุนทัไวเปของสถานศึกษา 
             การเสนอของบประมาณ หมายถึง การสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจาํปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติมพืไอ฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษาเดຌสนอคําขอตามผนงานงานหรือครงการตามหลักการจํานกประภทรายจายตาม
งบประมาณทีไสํานักงบประมาณละสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานกําหนด เดຌก งบบุคลากร  
งบดํานินงาน  งบลงทุน  งบงินอุดหนุน  ละงบรายจายอืไน  
             ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง สิไงตาง ๆ ทีไทํา฿หຌการจัดการศกึษาบรรลุวัตถุประสงค ์
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลมุอยู฿นความหมายตางๆเมวาจะมอง฿นงของทางศรษฐศาสตร ์ หรอื
ทางการบริหารกใตาม การดํานินการกับทรัพยากรหลานีๅตຌองมีหลักการ วิธีการ ละนวคดิป็นกรอบ
พืไอ฿หຌกดิผลละมีประสิทธิภาพสูงสุด ชน ทรัพยากรทางการงิน วัสดอุุปกรณ์ ละการบริหารจัดการ 
รวมทัๅงทรัพยากรบุคคลดຌวย 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
      5.1 การจัดต้ัง ละเสนอของบประมาณประจําปีละ฿นกรณีเรงดวน ของสํานักงาน 
เขตพื้นทีไการศึกษาละสถานศึกษา   

1) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงนยบายละผนพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   หลักกณฑ์  ละวิธีการจัดตัๅงงบประมาณ฿หຌสถานศึกษาดํานินการ 

2) สถานศึกษา  จัดทําคําของบประมาณ สนอสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
3) คณะกรรมการจัดทําละสนอของบประมาณ  วิคราะห์ความหมาะสมการ 

จัดตัๅงงบประมาณละหรอืของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศกึษา 
4) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษารวมกันกาํหนดปງาหมายละ 

ผลผลิตทัๅงปริมาณละชิงคุณภาพ  
5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
6) คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา  หในชอบ฿นรายละอียดการสนอขอ 

จัดตัๅงงบประมาณ 
7.จຌงผลการพิจารณาอนุมัติละหในชอบของผูຌบังคับบัญชา ฿หຌ 

สถานศึกษารับทราบพืไอดํานินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอเป 
                               8) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ตดิตาม ประมินผลละรายงานตอสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

 5.2 การประสาน สงเสรม สนับสนนุการระดมทรัพยากรทางการศกึษาจากหนวยงาน
อืไน  
    1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
สําหรับการดํานินงานครงการของสถานศึกษา 
    2) วิคราะห์งาน/ครงการ/กิจกรรมทีไสถานศึกษาสนอฯ พืไอมิ฿หຌมีความ
ซๅําซຌอน฿นรายการงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจากหนวยงานตຌนสังกัด 
    3)  สนอผูຌบังคับบัญชาผูຌมีอํานาจ พืไอพิจารณาอนุมัติละหในชอบ฿นการ
ขอรับการสนับสนุนฯ 

4)  จຌงผลการพิจารณาอนุมัติละหในชอบของผูຌบังคับบัญชา ฿หຌ 
สถานศึกษารับทราบพืไอดํานินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอเป 

5) รวบรวมขຌอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาทีไระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
     6.1 การจัดต้ัง ละเสนอของบประมาณประจําปีละ฿นกรณีเรงดวน ของสํานักงาน 
เขตพืน้ทีไการศึกษาละสถานศึกษา                      

                            

จดัทําคําของบประมาณ 

กพท. พิจารณา 

ตดิตาม ประเมินผลละ
รายงาน 

คณะกรรมการฯ วเิคราะห์ความเหมาะสมการ
ขอตั้งงบประมาณ 

 

 

เมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณเสนอ
เขตพื้นทีไการศึกษา 

 สพท.ละสถานศึกษารวมกําหนดเป้าหมายละผลผลิต 
 

สํานักงานเขตพื้นทีไการศึกษา  จຌงนยบายละผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ์  ละวิธีการจัดตั้ง

งบประมาณ฿หຌสถานศึกษาดําเนินการ 

จຌงผูຌเกีไยวขຌอง 



94 
 

 
 
 
 6.2 การประสาน สงเสรมิ สนับสนนุการระดมทรพัยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานอืไน โ  

                           
7. บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

7.1 คาํสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ 
7.2 ระบียบวาระการประชมุ 
7.3 รายงานการประชมุของคณะกรรมการ 
7.4 อกสารคําขอตัๅงงบประมาณ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1 ระบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ละกຌเขพิไมตมิ 
8.2 อกสารการจดัทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละ

ของสํานักงบประมาณ 
8.3 ประกาศ สพฐ. รืไอง การกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการศึกษาของลขาธิการ 

กพฐ.เปยังคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศกึษา฿นสังกัด สพฐ. ลงวันทีไ 10 กรกฎาคม 2550 

วิคราะห์งาน/ครงการ/กิจกรรมฯ พืไอมิ฿หຌมีความซๅําซຌอน฿นรายการ
งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจากหนวยงานตຌนสังกัด 

 

ตดิตาม ประมินผลละ
รายงาน 

ผูมีอํานาจพิจารณา

จຌงผูຌกีไยวขຌอง 

ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหนวยงานอืไน ๆ สําหรับสถานศึกษา 
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8.4 นวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอืไน 
 
9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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บบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 
 

ชืไองาน (กระบวนงาน) การจัดต้ังละเสนอของบประมาณ สพท..........กลุมนยบายละผน  งานวิคราะห์งบประมาณ รหัสอกสาร 
       ตัวชีๅวัดทีไสาํคัญของกระบวนงาน        ระบบคําขอจดัตัๅงงบประมาณมีความถูกตຌอง มีประสิทธิภาพ 

ลําดับทีไ ผงัขัๅนตอนการดํานินงาน รายละอียดงาน วลาดํานินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 
1  - จຌงนยบายผนพัฒนา 

- จຌงหลกักณฑ์ วิธีการของบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

 
2 - สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ   

คณะกรรมการ 

3 - คณะกรรมการฯวิคราะห์ความหมาะสม ตลอดปีงบประมาณ   
คณะกรรมการ 

4 สํานักงานฯ / สถานศึกษา รวมกันกําหนด
ปງาหมายละผลผลิตทัๅงชิงคุณภาพละชิง
ปริมาณ 
-จัดทําละสนอของบประมาณ 
 

ตลอดปีงบประมาณ อกสารคําขอ
งบประมาณ 
ถูกตຌองตามระบียบ 

 
คณะกรรมการ 

5 -กพท. พิจารณาหในชอบ/เมหในชอบ 
 
- จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบละดํานินการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

6 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ติดตาม 
ประมินผลละรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

           อกสารอຌางอิง   1. คําสัไงสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   2. ระบียบวาระการประชุม 
                                3. รายงานการประชุม      4. อกสารคําขอจัดตัๅงงบประมาณ 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสิน฿จ            ทศิทางหรือการคลืไอนเหวของงาน จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 
 
 

บบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 
 

- จຌงนยบายผนพัฒนา 

-สพท. กําหนดปງาหมาย/ผลผลิต 
 

ติดตาม ประมินผลละรายงาน
 

        - สถานศกึษาจัดทําคําขอ 
        - คณะกรรมการฯวิคราะห์

กพท. พิจารณา 
เมเห็นชอบ

เห็นดຌวย 

- จຌงผูຌกีไยวขຌอง 

เห็นชอบ 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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ชืไองาน (กระบวนงาน) การจัดต้ังละเสนอของบประมาณ สพท.   กลุมนยบายละผน งานวิคราะห์งบประมาณ รหัสอกสาร 
       ตัวชีๅวัดทีไสาํคัญของกระบวนงาน          การประสาน สงสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอืไนป็นระบบตอนืไองกัน    

ลําดับทีไ ผงัขัๅนตอนการดํานินงาน รายละอียดงาน วลาดํานินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 
1   ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหนวยงานภายนอกสําหรับการดํานินงาน
ครงการของสถานศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

2 วิคราะห์งาน/ครงการ/กิจกรรมทีไสถานศึกษา
สนอฯ พืไอมิ฿หຌมีความซๅําซຌอน฿นรายการ
งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจากหนวยงานตຌน
สังกัด 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

3 - สนอผูຌบังคับบัญชาผูຌมีอํานาจ พืไอพิจารณา
อนุมัติละหในชอบ฿นการขอรับการสนับสนุนฯ 
- จຌงผลการพิจารณาอนุมัติละหในชอบของ
ผูຌบังคับบัญชา ฿หຌสถานศึกษารับทราบพืไอ
ดํานินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอเป 

ตลอดปีงบประมาณ 
  

 กลุมนยบายละผน 

4 รวบรวมขຌอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานศึกษาทีไระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก 
 

 ตลอดปีงบประมาณ การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาทีไพียงพอตอ
ความตຌองการพัฒนาของ

สถานศึกษา 

กลุมนยบายละผน 

 อกสารอຌางอิง               
1. อกสารคําขอรบัการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
2. นวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอืไน  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสิน฿จ            ทศิทางหรือการคลืไอนเหวของงาน จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 

ประสานการขอรับการสนับสนุน

วิคราะห์งาน/ครงการ/กิจกรรมฯ พืไอมิ฿หຌ
มีความซๅําซຌอน฿นรายการงบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรรจากหนวยงานตຌนสังกัด 

 

ติดตาม ประมินผลละรายงาน

ผูຌมีอํานาจฯ  

จຌงผูຌกีไยวขຌอง 



 
 

 

 
 

 
 

    ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
    ชืไอเอกสาร   :  งานจัดสรรงบประมาณ    
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
งานจัดสรรงบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
พืไอ฿หຌการดํานินการจัดสรรงบประมาณ  ทีไเดຌรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน

พืๅนฐาน  ฿หຌกับสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศกึษา มีระบบป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดสรรงบประมาณ฿หຌกสาํนักงานขตพืๅนทีไการศกึษาละสถานศึกษา 
3.2 การจัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณ  

 

4. คําจํากัดความ 
  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / ผนงาน / ครงการ ทีไเดຌรบัจຌง
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบญัญตั ิ
งบประมาณรายจายประจําปี หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายพิไมติม ฿หຌสวนราชการละ
รัฐวิสาหกิจ฿ชຌจายหรือกอหนีๅผูกพัน ทัๅงนีๅ อาจดํานินการดย฿ชຌการอนุมตัิงินประจํางวดหรือดยวิธีการอืไน฿ด
ตามทีไสํานักงบประมาณกําหนด 
     ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ  หมายถึง  ผนสดงรายละอียดการ฿ชຌจายงบประมาณรายจาย 
สําหรับสวนราชการละรัฐวิสาหกิจ พืไอดํานินงานตามผนการปฏิบัติงาน฿นรอบปีงบประมาณ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การจัดสรรงบประมาณ฿หຌกสาํนกังานเขตพื้นทีไการศกึษาละสถานศกึษา 

  1) สํานักงานขตพืๅนทีไการศกึษา  ตงตัๅงคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 
    2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  วิคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงงิน 
งบประมาณ  ละกณฑ์ทีไกําหนด  
                  3) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  จຌงผลการจัดสรรงบประมาณ฿หຌกลุม฿นสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา  ละหรอื สถานศกึษารวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง 

4) สํานักงานขตพืๅนทีไการศกึษา ประสาน สนับสนุน฿หຌกลุม฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ละ หรือสถานศึกษา รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   จัดทําครงการรองรับ  รวบรวมเวຌ฿นงานผนปฏิบัติ
การประจําปี 

                                     5) สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   สนับสนุนชวยหลอืกลุม฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
ละ หรือสถานศึกษา  รวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง  ดํานินการตามครงการ฿นผนปฏิบัตกิาร
ประจําปี 
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  6) ตดิตาม ประมินผลละรายงานการดํานินงาน 
  
 5.2 การจัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจําปี  

1) วิคราะห์นยบาย ปງาหมาย ผลผลิตของผนงบประมาณประจําปี พืไอ฿หຌป็น 
นวทางการดาํนินงานของหนวยงาน 

2)  การกําหนดหลักกณฑ์  ละปฏิบัตติามกณฑ์ งบประมาณ ของหนวยงานละ 
สถานศึกษา ดยยึดผลผลติของผนงบประมาณ 

3)  การกําหนดผนงาน ครงการละงบประมาณของหนวยงานละสนอนะนว 
ทางการดํานินงาน฿หຌสถานศกึษา 

4)  จัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจําปี  ดยรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับผนบริหาร 
งบประมาณละผนปฏิบัตกิารประจําปี  พืไอจัดทําอกสารผน ฉบับรางพืไอสนอทีไประชมุคณะกรรมการ
ขตพืๅนทีไการศกึษา  พืไอขอความหในชอบ 

  5)  จຌงผูຌกีไยวขຌองดํานินการ 
6) การตดิตาม ประมินผลละรายงานผลทัๅง฿นระดับหนวยงานละสถานศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน  
6.1 การจัดสรรงบประมาณ฿หຌกสํานักงานเขตพื้นทีไการศึกษาละสถานศึกษา   

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสาน/สนับสนุนการจัดทําครงการรองรับ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรร 

จຌงผลการจัดสรรงบประมาณ 

 สนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงาน 
ตามครงการ 

ติดตาม ประเมินละ
รายงานผลการดําเนินงาน 

ตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดสรรงบประมาณ 
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 6.2 การจัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณ  
 

                    
 
7. บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

7.1 บัญชีรับจຌงการจัดสรงบประมาณ 
7.2 บัญชผีลการจัดสรรงบประมาณ 
7.3 ระบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ 
7.4 รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
7.5 ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ 

 

 

การกําหนดผนงาน ครงการละงบประมาณของหนวยงาน 
ละการเสนอนวทางการจดัทํา฿หຌกสถานศึกษา 

 

กพท.พิจารณา฿หຌความเห็นชอบ 
 

การกําหนดหลักกณฑ์ ละการปฏิบัตติามกณฑ์งบประมาณ 
 

การจัดทําผน฿ชຌจายงบประมาณประจําปี 

ติดตาม ประเมินละรายงานผล
การดําเนินงาน 

วิเคราะห์นยบาย เป้าหมาย ผลผลติ
ของหนวยงาน 

จຌงผูຌเกีไยวขຌอง 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  

8.1 หนังสือราชการจຌงการจัดสรรงบประมาณ 
8.2 ระบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ละกຌเขพิไมตมิ 
8.3 ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

0
3

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน   งานจัดสรรงบประมาณ สพท. …………....……………กลุม......นยบายละผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 

 สถานศึกษาละกลุม฿นสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาหรือหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌองทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณป็นเปตามระบียบทีไกาํหนด 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตงตัๅงคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละ
ผน 

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามกณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละ
ผน 

3. 
 

 
 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจຌงผลการจัดสรรงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ผลการจัดสรรป็นเปตาม
กณฑ์ทีไกําหนด 

คณะ 
กรรมการ 

4. 
 

 
 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสนับสนุนการจัดทําครงการรองรับ ตลอดปีงบประมาณ รูปบบครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

กลุมนยบายละ
ผน 

5. 
 

 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   สนับสนุนชวยหลือกลุม  ละ 
หรือสถานศึกษา   รวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง  
ดํานินการตามครงการ฿นผนปฏิบัติการประจําปี 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละ
ผน 

6.  . ติดตาม ประมินผลละรายงานการดํานินงาน ตลอดปีงบประมาณ กิดประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

กลุมนยบายละ
ผน 

เอกสารอຌางอิง :   
1. หนังสือจຌงการจดัสรรงบประมาณ  2. ระบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 
 

 
 
 
 

ตงตัๅงกรรมการฯ  

จຌงผลการจัดสรร 

คณะกรรมการพิจารณา 

ติดตาม ประมินผลละรายงานผล 

สนับสนุนการดํานินการ 

ประสาน สนับสนุนจัดทําครงการรองรับ 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

0
4

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน   งานจดัสรรงบประมาณ สพท. …………....……………กลุม......นยบายละผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
การจัดทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ทีไป็นระบบ กิดประสิทธิภาพ 

ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 
1. 
 

 
 
 

 วิคราะห์นยบาย ปງาหมาย ผลผลิตของผนงบประมาณ
ประจําปี พืไอ฿หຌป็นนวทางการดํานินงานของหนวยงาน 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

การกําหนดหลักกณฑ์  ละปฏิบัติตามกณฑ์ งบประมาณ ของ
หนวยงานละสถานศึกษา ดยยึดผลผลิตของผนงบประมาณ 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

การกําหนดผนงาน ครงการละงบประมาณของ
หนวยงานละสนอนะนวทางการดํานินงาน฿หຌ
สถานศึกษา 
 

ตลอดปีงบประมาณ ผลการจัดสรรป็นเป
ตามกณฑ์ทีไกําหนด 

คณะ 
กรรมการ 

4. 
 

                                                                     เมเห็นชอบ 
 
 
เห็นชอบ 
                                                    เมอนุมัต ิ
 
อนุมัต ิ                                                                

จดัทําผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจําปีปฏิบัติการ 
ดยรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับผนบริหารงบประมาณละ
ผนปฏิบัติ  พืไอจัดทําอกสารผน ฉบับรางพืไอสนอทีไ
ประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา  พืไอขอความ
หในชอบ/สนอผวจ.พืไอพิจารณาอนุมัติ 
- จຌงผูຌกีไยวขຌองดํานินการ 

ตลอดปีงบประมาณ รูปบบครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 

การติดตาม วัดละประมินผล  การรายงานผลทัๅง฿น
ระดับหนวยงานละสถานศึกษา 
 

ตลอดปีงบประมาณ  กลุมนยบายละผน 

เอกสารอຌางอิง :   
1. หนังสือจຌงการจัดสรรงบประมาณ  2. ระบียบวาระการประชุม  3. รายงานการประชุม 
คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

- การกําหนดผนงาน ครงการละงบประมาณ 

วิคราะห์นยบาย ปງาหมาย 
ผลผลิต 

การกําหนดหลักกณฑ์งบประมาณ 

ติดตาม ประมนิผลละรายงานผล 
 

จัดทําผน฿ชຌจายงบประมาณประจําป 

กพท พิจารณา 

จຌงผูຌกีไยวขຌองดํานินการ 

ผวจ.พิจารณา 



 
 

 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานบริหารงบประมาณ 
                            (การอนละเปลีไยนปลงงบประมาณ)     
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
 งานบริหารงบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌดาํนินการบริหารงบประมาณ  การอนปลีไยนปลงงบประมาณของสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษา  ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย  บรรลุวตัถุประสงค ์ ละปງาหมายของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การดํานินการบริหารงบประมาณ  การอนละปลีไยนปลงงบประมาณ  ของสํานักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษา  ตัๅงตกระบวนการสํารวจ  ติดตามการบิกจายงบประมาณรายจาย  ทุกรายการ  ทุก
ครงการ  การวิคราะห์ความสําคัญ  ความจําป็น฿นการ฿ชຌจายงบประมาณอนละปลีไยนปลง
งบประมาณ   จຌงผูຌกีไยวขຌองทราบละดํานินการ 
 

4. คาํจํากัดความ 
การอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การอนงินงบประมาณรายจายทีไเดຌรบัการจดัสรร 

งบประมาณของผลผลติหรอืครงการ฿ดเปผลผลิตหรือครงการอืไนภาย฿นงบรายจายดียวกัน หรือการอน
งินตางงบรายจาย฿นผลผลติหรือครงการดียวกันภาย฿ตຌผนงบประมาณดียวกัน  
  การปลีไยนปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง  การปลีไยนปลงรายการ ละ/หรือ
จํานวนงินของรายการทีไกําหนดเวຌภาย฿ตຌงบรายจายของผนงบประมาณ ผลผลติหรือครงการดียวกัน 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน     

5.1 ศึกษาขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณจากกลุมบริหารการงินละสินทรัพย์ ละรายงานจาก
สถานศึกษา 

5.2  ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณางินหลือจายละอนปลีไยนปลงงบประมาณประจําปี 
5.3  วิคราะห์ผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามผลการตดิตามประมินผล ตองืไอนเข

ความสํารใจของงาน/ครงการ ภาย฿นผนงานละตางผนงานกัน หรือตางประภทงบประมาณ  

ป็นงินหลือจาย 
5.4  กําหนดนวทางละวิธีการการ฿ชຌงินหลอืจาย 
5.5  จัดสรรงินหลือจาย ตามนวทางละวิธีการทีไหมาะสม 
5.6  สนอนวทางละวิธกีาร฿ชຌงินหลือจาย ละนวทางการอนปลีไยนปลงงบประมาณ

ตอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌความหในชอบ 
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5.7  สนอการอนปลีไยนปลงงบประมาณตอผูຌวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ
5.8  รายงานการอนปลีไยนปลงงบประมาณ฿หຌสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
5.9  จຌงกลุม ละหรือ สถานศึกษา รวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌองจากการปลีไยนปลง

งบประมาณดํานินการ 
5.10  ตดิตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาขຌอมูล/ตงตัๅงคณะกรรมการ 

1) วิคราะห์  ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ 
2) กําหนดนวทางละวิธีการ฿ชຌงินหลือจาย 
3) จัดสรรงินหลือจายตามนวทางละวิธีการทีไหมาะสม 
4) นวทางการอนปลีไยนปลงงบประมาณ 

กพท. 
พิจารณา 

ตดิตาม ประมินผลละ 
รายงานผลการดํานินงาน 

เมหในชอบ 

 

รายงาน สพฐ./หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

หในชอบ 

ผูຌวาราชการจังหวัด 
พิจารณา 

อนุมัต ิ

เมอนุมตั ิ

จຌง กลุม / สถานศึกษา /  
หนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง 

ดํานินการ 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 7.1 คําสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ 
 7.2 ระบียบวาระการประชมุ 
 7.3 รายงานการประชมุของคณะกรรมการ 
 7.4 รายงานงินงบประมาณหลือจายประจาํปี 
 7.5 บบฟอร์มรายงานการอนปลีไยนปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
 8.1 ระบียบงานสารบรรณ สาํนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ละกຌเขพิไมติม 
 8.2 ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548  
 8.3 ประกาศ สพฐ. รืไอง การกระจายอํานาจการบริหารละการจดัการศึกษาของลขาธิการ 
กพฐ.เปยังคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศกึษา฿นสังกัด สพฐ. ลงวันทีไ 10 กรกฎาคม 2550 

 
9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

1
0

8
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)…….งานบริหารงบประมาณ………………… สพท. …………....……………กลุม...นยบายละผน…………… รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน 
  ระบบการอนละปลีไยนปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ  คุຌมคา ละครอบคลุมภารกิจ 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

-สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสํารวจ ศกึษาขຌอมูลงบประมาณ 
-สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณางินหลือ
จายละอนปลีไยนปลงงบประมาณประจําป ี

 
ส.ค. 

 กลุมนยบาย
ละผน 

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการ ดํานินการ  
- วิคราะห์ผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามผลการติดตามประมินผล 
ตองืไอนเขความสํารใจของงาน/ครงการ ภาย฿นผนงานละตาง
ผนงานกัน หรือตางประภทงบประมาณ ป็นงินหลือจาย 
- กําหนดนวทางละวิธีการการ฿ชຌงินหลือจาย 
- จัดสรรงินหลือจาย ตามนวทางละวิธีการทีไหมาะสม 
- สนอนวทางละวิธีการ฿ชຌงินหลือจาย ละนวทางการอน
ปลีไยนปลงงบประมาณตอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌความ
หในชอบ 

 
ส.ค. 

 
 

ผลการจัดสรรป็นเปตาม
กณฑ์ทีไกาํหนด 

 
 

กลุมนยบาย
ละผน 

3. 
 

 
 
 

 กพท.พิจารณา฿หຌความหในชอบ  
ส.ค. 

ผลการจัดสรรป็นเปตาม
กณฑ์ทีไกําหนด 

กพท. 
(ลขานุการ) 

4.  
 
     

ผูຌวาราชการจงัหวัด  
อนุมัติ / เมอนุมัติ 
 
 

 
ก.ย. 

 กลุมนยบาย
ละผน 

5. 
 

 
 
 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
รายงาน สพฐ. / จຌงผูຌกีไยวขຌองดํานินการ 
 
 

 
ก.ย. 

 กลุมนยบาย
ละผน 

กพท.พิจารณา 

ศึกษาขຌอมูลงบประมาณ / 
ตงตัๅงคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการวิคราะห์ ดํานินการฯ  
1) วิคราะห์  ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ 
2) กําหนดนวทางละวิธกีาร฿ชຌงินหลือจาย 
3) จัดสรรงินหลือจายตามนวทางละวิธกีารทีไ
หมาะสม 
4) นวทางการอนปลีไยนปลงงบประมาณ 

เมเห็นชอบ 

ผูຌวาราชการจังหวัด 
พจิารณา 

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 รายงาน สพฐ. /หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

0
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6.  

 
 
 

จຌงกลุม ละหรือ สถานศึกษา รวมทัๅงหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌองจาก
การปลีไยนปลงงบประมาณ 

 

 
ก.ย. 

 กลุมนยบาย
ละผน 

7.  ติดตาม ประมินละรายงานผลการดํานินงาน 

 

 

 
ก.ย. 

 กลุมนยบาย
ละผน 

เอกสารอຌางอิง :  
1.  คาํสัไงสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา     3. รายงานการประชุม 
2. ระบียบวาระการประชุม     4. อกสารบบรายงานการอนละปลีไยนปลงงบประมาณ 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสิน฿จ                     ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

ติดตาม ประมนิผลละ
รายงานผล 

จຌงกลุม / สถานศึกษา / หนวยงานภาย฿น ทีไ
กีไยวขຌองดํานินการ 

 



 

งานติดตาม ประเมิน 
ละ รายงานผล 
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานติดตาม ละรายงานผลการ

ดําเนินงานตามนยบายละกลยทุธ์ 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน)   
งานติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามนยบายละกลยทุธ์ของสาํนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   
 

2. วัตถุประสงค์ 
พืไอป็นนวทางการติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามนยบายละกลยทุธ์ของ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   
 

3. ขอบเขตของงาน 
                3.1 การวิคราะห์รายละอียดนยบายละกลยุทธ์ 
 3.2 ผนกํากับ ติดตามการดํานินงานตามนยบายละกลยุทธ์ 
 3.3 การจัดทําครืไองมือการติดตามการดํานินงาน  
 3.4 การจัดทํารายงานผลการดํานินงานประจําปีตามนยบายละกลยุทธ์ 
     3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
           ละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

4. คําจํากัดความ 
                 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบทีไ
ดาํนินการป็นประจําหรอืป็นระยะ ดยการวัดละการตรวจสอบดังกลาว เดຌก การวัดปัจจัยนําขຌา 
(Inputs) กระบวนการ (Process) ละผลผลติ (Outputs) ทีไกิดขึๅน฿ชชวงระยะวลาดํานินงานตามผน 
ดยทัไวเปมักตดิตาม฿น ดຌานการจัดหา การจัดการละการนําทรัพยากรของครงการมา฿ชຌวาป็นเปตามทีไ
กําหนดเวຌ฿นผนละกําหนดการหรอืเม วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ตຌองการชีๅ฿หຌหในถึงสถานการณ์
ของครงการ฿หຌรใวทีไสุดทีไทาทีไจะรใวเดຌ ฿นรืไองกีไยวกับการ฿ชຌทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือ
ผลติผลของครงการพืไอจะเดຌจดัการกຌเขปรับปรุงสถานการณ์ตางๆ ของครงการทีไป็นเปทันทวงที  

    การรายงาน  (Report)  คือ การกําหนด ระบุรายละอียดตาง ๆ กีไยวกับการดํานินงานของ
บุคคล฿นหนวยงาน  ซึไงรายงานตละประภทนัๅน  กใจะมีวิธีการนําสนอทีไตกตางกันออกเป  รายงานจึง
ป็นสิไงจําป็นละสําคัญ฿นการบริหารงานละการทีไจะสนอการขียนรายงานนัๅน฿หຌมปีระสทิธิภาพ   
สามารถสดงออกมาเดຌอยางรวดรใวนัๅน ควรทีไจะมกีารวางผนกําหนดวลาริไมตຌนละวลาสิๅนสดุของต 
ละรายงานเวຌดຌวย     
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 การติดตามละรายงานผลการดําเนินงานตามนยบายละกลยทุธ์ สพฐ. 
  1) ศึกษา วิคราะห์รายละอียดนยบาย กลยุทธ์ละผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   จังหวัด  สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ละสถานศึกษา รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  2) จัดทําผน กํากับ ตดิตามผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ละผนกํากับติดตาม  การตดิตามงานตามกลยุทธ์ละนยบายของหนวยงานทุกระดับ พืไอกํากับตดิตาม
รงรัด฿หຌมกีารดํานินงานตามทีไเดຌกําหนดเวຌ฿นผน 
  3) จัดทําครืไองมือกํากับตดิตามละรายงานผลการดํานินงาน฿หຌมคีวามครอบคลุม ชดัจน
ละสะดวกตอการติดตามละรายงานผลของผูຌกีไยวขຌอง    

4) สนอขຌอมูลการดํานินงานตามผนกํากับติดตามตอผูຌมีอาํนาจพิจารณา 
  5) ตดิตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงานประจําปี (Annual  Report) ของขต
พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละจัดทําขຌอสรุปสนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศกึษาละสาธารณชน  
    5.2 การติดตามละรายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี   

1) ศึกษา วิคราะห์ รายละอยีดประดในการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   

2) การประสานผนการติดตาม กํากับ นิทศละตรวจราชการสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศกึษาของผูຌตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละผูຌตรวจราชการสํานักงานจังหวัด ฿นสวนทีไ
กีไยวขຌองกับกลุมนยบายละผน  
  3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละ
การตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

4) วิคราะห์ประดในขຌอสนอนะของผูຌตรวจราชการ สนอผูຌมีอาํนาจพิจารณา  
5.จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนําขຌอสนอนะเปปรับปรุงละพัฒนางาน 

  6) การสรุปผลละรายงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
    6.1 การติดตามละรายงานผลการดําเนินงานตามนยบายละกลยทุธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์รายละอียดนยบาย กลยุทธ์ละผนปฏิบัติการ
ประจาํปีของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด 

สพท. ละสถานศึกษา 
รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

จัดทําผน กํากับ ติดตามผนปฏิบัติการประจาํปีของ สพท. ละผนกํากับติดตาม  
การติดตามงานตามกลยุทธ์ละนยบายของหนวยงานทุกระดับ 
พืไอกํากับติดตามรงรัด฿หຌมีการดาํนินงานตามทีไเดຌกําหนดเวຌ฿นผน 

จดัทําครืไองมือกํากับติดตามละรายงานผลการดํานินงาน฿หຌมี 
ความครอบคลุม ชดัจนละสะดวกตอการติดตามละรายงานผลของ

ผูຌกีไยวขຌอง 

ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการ
ดํานินงาน 

ละจัดทําขຌอสรุปสนอ กพท.ละสาธารณชน 

สนอผูຌมีอํานาจ
พจิารณา 

จຌงผูຌกีไยวขຌองปรับปรุงละพัฒนางาน 
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    6.2 การติดตามละรายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานผนการติดตาม กาํกับ นิทศละตรวจราชการ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาของผูຌตรวจราชการฯ ฿นสวน

ทีไกีไยวขຌองกับกลุมนยบายละผน 

ศึกษา วิคราะห์ รายละอียดประดในการ
ตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการฯ 

จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นยบายการตรวจราชการฯ 

เสนอผูมีอาํนาจ
พิจารณา 

วิคราะห์ประดในขຌอสนอนะ 
ของผูຌตรวจราชการ 

จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนําขຌอสนอนะเป
ปรับปรุงละพัฒนางาน 

สรุปละรายงานตอ 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
      บบตดิตามละรายงานผลของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
  8.1 นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  8.2 ผนปฏิบัตกิารประจําปีของขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
      8.3 ผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ละสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

1
6

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานติดตามละรายงานผลการดํานินงาน 
                                   ตามนยบายละกลยุทธ์ 

สพท.    กลุมนยบายละผน  งานติดตามละรายงานผล 
 

รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตวัชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน  การติดตามละรายงานผลการดําเนนิงานตามนยบายละกลยุทธ์ สพฐ.    
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 

1) ศึกษา วิคราะห์รายละอียดนยบาย กลยุทธ์ละผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด สํานกังานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษารวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

ก.ย.-ต.ค.  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 

2) จัดทําผน กํากับ ติดตามผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ละผนกาํกับติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธ์ละนยบายของ
หนวยงานทุกระดับ พืไอกํากับติดตามรงรดั฿หຌมีการดํานินงานตามทีไเดຌกําหนดเวຌ
฿นผน 
 

ต.ค.-พ.ย.  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 

3) จัดทําครืไองมือกํากับติดตามละรายงานผลการดํานินงาน฿หຌมีความครอบคลุม  
ชัดจนละสะดวกตอการติดตามละรายงานผลของผูຌกีไยวขຌอง 

ต.ค.-พ.ย. ครืไองมือกํากับ ตดิตามสอดคลຌอง
กับครืไองมือของหนวยงานทีไ

กีไยวขຌอง 

กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 

4) สนอขຌอมูลการดํานินงานตามผนกํากบั ตดิตามตอผูຌมีอาํนาจ พิจารณา 
 
 
5).จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนําขຌอสนอนะเปปรับปรุงละพัฒนางาน 
 

กย.  กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 
 

6) ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงานประจําปี(Annual Year 
Report) ของขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษาละจัดทําขຌอสรุปสนอ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาละสาธารณชน  

ก.ย.  มีการสนอรายงานผลการ
ดํานินงานประจําปี(Annual  
Report) 
สนอคณะกรรมการขตพืๅนที
การศึกษาพืไอทราบ 

ผูຌอํานวยการกลุมนยบายละผน, 
หัวหนຌากลุมงานติดตามฯ 

อกสารอຌางอิง :   
  1. นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

  2. ผนปฏิบัติการประจําปีของขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตาม ประมินผลละรายงานผล / 
ผยพร 

ศึกษา วิคราะห์รายละอียดฯ 

จัดทําครืไองมอืกํากับติดตามละรายงานผลการดํานินงานฯ 

สนอผูຌมีอํานาจพิจารณา 

จัดทําผน กํากับติดตาม ผนปฏิบัติการประจาํปี ละการติดตาม
งานตามกลยุทธ์ละนยบายของหนวยงาน 

จຌงผูຌกีไยวขຌองปรับปรุงละพัฒนางาน 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

1
7

 

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน) งานติดตามละรายงานผลการดํานินงาน 
                                   ตามนยบายละกลยุทธ์สํานักงาน 

สพท.    กลุมนยบายละผน  งานติดตามละรายงานผล รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตวัชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน    การติดตามละรายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 

1) ศกึษา วิคราะห์ รายละอียดประดในการตรวจราชการตามนยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของ
ผูຌตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   

ก.ย.-ต.ค.  จຌาหนຌาทีไ 

2. 
 

 
 

2) การประสานผนการติดตาม กํากับ นิทศละตรวจราชการสํานักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาของผูຌตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการละผูຌตรวจ
ราชการสํานักงานจังหวัด ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับกลุมนยบายละผน  
 

ต.ค.-พ.ย.  จຌาหนຌาทีไ 

3. 
 

 
 

3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการละการตรวจราชการบบบูรณาการของผูຌตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

ต.ค.-พ.ย. จัดทํารายงานครบถຌวนตามประดใน
ละบบรายงานของผูຌตรวจราชการ  

จຌาหนຌาทีไ 

4. 
 

 
 

4) วิคราะห์ประดในขຌอสนอนะของผูຌตรวจราชการ สนอผูຌมีอํานาจ
พิจารณา  
 

5)จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนาํขຌอสนอนะเปปรับปรุงละพัฒนางาน 
 
 
 

กย. ขຌอสนอนะทีไนําเปสูการปรับปรุง
ละพัฒนางาน 

จຌาหนຌาทีไ 

5. 
 

 
 
 

6) การสรุปผลละรายงานตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ก.ย.  การสนอรายงานผลการดํานินงาน
ประจําปี(Annual  Report) 
สนอคณะกรรมการขตพืๅนที
การศึกษาพืไอทราบ 

ผูຌอํานวยการกลุมนยบายละผน, 
หัวหนຌากลุมงานติดตามฯ  

อกสารอຌางอิง :   
  1. นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

  2. ผนปฏิบัติการประจําปีของขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  3. ผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ละสํานักนายกรัฐมนตรี 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                   ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน   จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

ศึกษา วิคราะห์ รายละอียดประดในการ
ตรวจราชการตามนยบายการตรวจ

สรุปผลละรายงานตอหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ประสานผนการติดตาม กํากับ นิทศละตรวจราชการ
สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาของผูຌตรวจราชการฯ ฿นสวน

ทีไกีไยวขຌองกับกลุมนยบายละผน 

จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนยบายการตรวจราชการฯ 

 จຌงผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนําขຌอสนอนะเปปรับปรุงละพัฒนางาน 

สนอผูຌมีอํานาจพิจารณา 

 วิคราะห์ประดในขຌอสนอนะของผูຌตรวจราชการ 
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 ประเภทเอกสาร   :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ชืไอเอกสาร         :  งานประเมินผลการดําเนินงานตาม 

 นยบายละกลยุทธ์ของ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน)   

งานประมินผลการดาํนินงานตามนยบายละกลยทุธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 พืไอป็นนวทางการประมินผลการดํานินงานตามนยบายละกลยทุธ์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การวิคราะห์รายละอียดนยบายละกลยุทธ์ 
 3.2 กรอบการประมินผลการดํานินงาน 
 3.3 ครืไองมือการประมินผล 
 3.4 การประสานผนการประมินผล 
 3.5 การจัดทํารายงานผลการประมินฯ 
 

4. คําจํากัดความ   
            การประมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตรวจสอบความกຌาวหนຌาของผนงาน/
ครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ่ิของผนงาน/ครงการนัๅน ๆ วามีมากนຌอยพียง฿ด มืไอ
ปรียบทียบกับกณฑ์ทีไกําหนดขึๅน จงึป็นกระบวนการบงชีๅถึงคุณคาของผนงาน/ครงการ 
 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
  5.1  ประเมินผลการดําเนนิงานตามกลยทุธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 
       1) ศึกษา วิคราะห์รายละอียดตามผนกลยทุธ์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
      2) ศกึษา ออกบบละพัฒนาครืไองมือการประมินผลการดํานินงานอยางป็น
ระบบ 
       3) ประสานผูຌกีไยวขຌองละดํานินการประมินผลการดาํนินงาน 
      4) สรุปผลการประมินละจดัทํารายงานสนอตอคณะผูຌประมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

  5) จຌงผูຌกีไยวขຌองนําเปปรับปรุงพัฒนางาน 
  6) สรุปผลการดํานินงาน 
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   5.2 ประเมนิผลผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนักงานเขตพืน้ทีไการศึกษา 
       1) ศึกษา วิคราะห์ ประมินผลงานระยะครึไงผนละจดัทํารายงานผลพรຌอม
ขຌอสนอนะ 
       2) ประมินผลงานระยะสิๅนสุดผนละจดัทํารายงานจຌงผูຌกีไยวขຌองนําเป
พัฒนางานองค์กร 
    3) สรุปผลการดํานินงาน 

          5.3 ประมินผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
                     1) ศึกษา วิคราะห์ รายละอียดของผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
     2) สรຌางบบประมินผนงานครงการทีไกําหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 
     3) ประสานผูຌกีไยวขຌองละดํานินการประมินผลบบมีสวนรวม 
     4) สรุปผลการประมินผล สนอฝຆายบริหารพิจารณา 
      5) รายงานผลการประมิน 
 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
  6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์รายละอียดตาม 
ผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ 

ศึกษา ออกบบละพัฒนาครืไองมือการประมินผล 
การดํานินงานอยางป็นระบบ 

ประสาน / ประมินผล /  
สรุปผลการดํานินงาน  

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา 

สรุปผลการดํานินงาน 

ปรับปรุงพัฒนางาน 
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  6.2 ประเมินผลผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นทีไ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.3 ประเมินผลการดําเนนิงานตามผนปฏิบตัิการประจาํปีของสํานักงาน
เขตพื้นทีไการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิคราะห์รายละอียดตาม 
ผนปฏิบัติการ ฯ 

 สรຌางบบประมินผนงานตามครงการฯ 

ประสาน / ดํานินการประมินผล / 
 สรุปผลการดํานินงาน  

เสนอผูมีอํานาจ 

รายงานผลการ
ดํานินงาน 

ศึกษา วิคราะห์ ประมินผลฯ 

ประมินผล 

สรุป / รายงานผลฯ 
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
     บบประมินผลการดาํนินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
 8.1 นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 8.2 ผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
   

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

2
9

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน (กระบวนงาน)   พัฒนาระบบการติดตามประมินผลละรายงาน สพท.  กลุมนยบายละผนงาน  งานติดตามประมินผลละรายงาน รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน  ขตพืๅนทีไการศึกษามีระบบการติดตาม ประมินผลละรายงานทีไสอดคลຌองกับความตຌองการละมีประสิทธิภาพ 
 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

 ศกึษาสภาพการดํานินงาน ดยการติดตามประมินผลละการ
รายงานการดํานินงานของขตพืๅนทีไการศึกษา 
  
   

1 เดือน ศึกษาจากบริบทของเขตพื้นทีไการศึกษา
ละนําปัยหาอุปสรรคเป็นประเด็น฿นการ

กําหนดกรอบนวคิดการวิจัย 

กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

ศึกษาองค์ความรูຌละนวัตกรรมทีไกีไยวขຌองกับรายงานติดตาม
ประมนิผลละรายงาน 
 

1 เดือน ศกึษาทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

 ศกึษาระบบการติดตามประมินละรายงานของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
 

1 เดือน ศึกษาทฤษฎีละ Best Practices 
ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 
 

จัดทํากรอบนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประมินละ
รายงาน฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับความตຌองการของหนวยงาน 
 

1 เดือน คຌาครงการวิจัยละกรอบนวคิดการวิจัย 
สอดคลຌองกับบริบท ของขตพืๅนทีไ
การศึกษาละทฤษฏีรวมทัๅงงานวิจัยทีไ

กีไยวขຌอง 

กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 
 

 
ดํานินงานวิจัยละพัฒนาระบบการติดตาม ประมนิผลละ
รายงาน 
 

6 เดือน การวิจัยละพัฒนาบบมีสวนรวม กลุมนยบายละผน 

6. 
 

 
 
 

 ผยพรระบบการติดตามประมินผลละรายงานทีไเดຌจากการ
วิจัย ละสงสริม฿หຌนําเป฿ชຌทัๅง฿นระดับสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา  สถานศึกษาละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

2 เดือน -ผยพรผลงานวิจัยทัๅง฿นสํานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษา สถานศกึษา฿นสังกัด ละ
ตางหนวยงานรวมทัๅงสาธารณชน 
-สงสริม฿หຌ กลุม/หนวยละสถานศึกษา
นําเป฿ชຌประยชน ์

 

กลุมนยบายละผน 

อกสารอຌางอิง :   
1. นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอ  
2. ผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
3. กรอบการติดตามประมินผลละรายงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
4. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

คาํอธิบายสัญลักษณ์ผงัขั้นตอน                        จุดริไมตຌนหรอืสิๅนสุดกระบวนงาน                          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสิน฿จ                 ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน          จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น 1 หนຌา) 
 

ศกึษาสภาพการดํานินงาน ดยการติดตามประมินผล 
ละการรายงานการดํานินงานของขตพืๅนทีไการศึกษา 

ศึกษาองค์ความรูຌละนวัตกรรมทีไกีไยวขຌองกับรายงานติดตาม
ประมนิผลละรายงาน 

ศกึษาระบบการติดตามประมินละรายงานของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ดํานินงานวิจัยละพัฒนาระบบการติดตาม ประมนิผลละ
รายงาน 

 

ผยพรระบบการติดตามประมินผล ละสงสริม฿หຌ
นําเป฿ชຌทัๅง฿นระดับสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

สถานศึกษาละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

จัดทํากรอบนวคิดการ
พัฒนาระบบติดตาม 



 

งานเลขานุการ 
คณะกรรมการเขต
พ้ืนทีไการศึกษา 
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานจัดการประชุม คณะกรรมการ 
                              เขตพ้ืนทีไการศึกษา 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 

   งานจัดการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พืไอ฿หຌพิไมประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไ

กีไยวขຌองกับการดํานินการตามอํานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา (กพท.)  ดํานินการเดຌ
ตามพระราชบญัญตัริะบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ละทีไกຌเขพิไมติม 

2.2 พืไอสนับสนุนละอํานวยความสะดวกกคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศกึษา (กพท.) 
ตลอดจนผูຌรับบริการกีไยวกับขຌอมลูการบริหารละจดัการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ภาย฿ตຌ
กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง 

2.3 พืไอป็นนวทางละคูมือ฿นการปฏิบัติงานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
(กพท.) 

2.4 พืไอป็นครืไองมือ฿นการประสานงานละการสืไอสาร 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําผนการประชมุคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
3.2 การดํานินการตามกรอบอํานาจหนຌาทีไละบทบาทของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
3.3 การดํานินการตามผนการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

   

4. คําจํากัดความ 
4.1 อกสารประกอบการประชุม หมายถึง อกสารทีไอຌางอิง สบืคຌน หลักฐานตามระบียบวาระ

การประชมุ 
4.2 การประสานการดํานินงาน หมายถึง การตดิตอสืไอสารระหวางสํานักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษากับกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ดยป็นหนังสือราชการ ทรสาร ทรศัพท ์อินทอร์นใต 
4.3 การปฏิบัติงานลขานุการคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา หมายถึง การดํานินงานทีไ

บุคลากร เดຌตรียมการพืไอ฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา(กพท.) เดຌก ผูຌอาํนวยการ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  รองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย ผูຌอาํนวยการ
กลุมนยบายละผน ละจຌาหนຌาทีไทีไรับผดิชอบงานลขานุการ กพท. 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษากฎหมาย  ระบียบละขຌอมลูทีไกีไยวขຌอง 

1) จัดทําขຌอมูลคณะกรรมการฯ ชน รายชืไอ ทีไอยู หมายลขทรศัพท์  อีมล์  พืไอตดิตอ 
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ประสานงาน 
2) จัดทําอกสาร หนังสือคูมอืการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌ 

กรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.1 รวบรวม  ศึกษา  วิคราะห์   กลัไนกรอง  ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษาศึกษา วิคราะห์ 

ละสังคราะหก์รอบการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศกึษา ตามอํานาจหนຌาทีไละบทบาททีไ
กําหนด 

5.2 จัดทําผนละปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ตามกรอบอํานาจ
หนຌาทีไละบทบาทการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

1) จัดทําผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศกึษา ดยจຌงตอ 
คณะกรรมการฯ 

 2) จຌงวียนผนปฏิทินการประชมุ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ 
5.3 รวบรวม กลัไนกรอง ขຌอมลูสารสนทศทางการศึกษา พืไอจัดทําระบียบวาระการประชุม

ละอกสารประกอบการพิจารณา 
5.4 จัดประชมุ ละจัดทํารายงานการประชมุคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
5.5 จຌงมติการประชมุคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ฿หຌกลุมทีไกีไยวขຌองละบุคคลทีไ

กีไยวขຌอง ทราบละดํานินการ 
5.6 ติดตามผลการดํานินงานทีไกีไยวขຌองกับมตทิีไประชมุคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาละ

รายงาน฿นการประชมุครัๅงตอเป 
   5.8 รายงานผลการดํานินงานตามมติทีไประชุม 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

                 
 
 

 7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
7.1 ระบียบวาระการประชมุ รูปบบ องค์ประกอบตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    วา

ดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ละกຌเขพิไมติม 

รวบรวม กลัไนกรอง ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษา พืไอจัดทํา
ระบียบวาระการประชุมละอกสารประกอบการพิจารณา 

 

ศึกษาระบียบกฎหมาย/จัดทําขຌอมูลคณะกรรมการ 

จัดทํารายงานผล 
การดํานินงานตามมตทิีไประชุม 

ตดิตามผลการดํานินงานตามมตทิีไประชุม 

จຌงมตทิีไประชุม กพท.฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ 
ละดํานินการ 

รวบรวม  ศึกษา  วิคราะห์   กลัไนกรอง  ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษา 
กรอบการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

จัดประชุม ละจัดทาํรายงานการประชุม 

จดัทําผน/ปฏิทินการประชุม 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 
8.2 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ละทีไกຌเขพิไมติม 
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
8.4 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมติม 

 
9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

3
5

 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน       งานจัดการประชุม กพท. สพท.  กลุม..นยบายละผน  งานลขานุการ กพท. รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตวัชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน  การจัดประชุม ละผลการดํานินงานป็นเปตามทีไกําหนดละมีประสิทธิภาพ 
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนนิการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศกึษากฎหมาย  ระบียบละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง   กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

รวบรวม  ศึกษา  วิคราะห์   กลัไนกรอง  ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษาศึกษา 
วิคราะห์ ละสังคราะห์กรอบการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา ตามอํานาจหนຌาทีไละบทบาททีไกําหนด 

7 วัน 
 
 

 กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

จัดทําผนละปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ตามกรอบ
อํานาจหนຌาทีไละบทบาทการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

1 วัน  กพท. 
กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 
 

รวบรวม กลัไนกรอง ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษา พืไอจัดทําระบียบวาระการ
ประชุมละอกสารประกอบการพิจารณา 

7 วัน  กลุมนยบายละผน 

5. 
 

 
 
 

จัดประชุม ละจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 3 วัน  กลุมนยบายละผน 

6. 
 

 จຌงมติการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา ฿หຌกลุมบุคคลทีไกีไยวขຌอง
รับทราบละดํานินการ 
 

3  วัน  กลุมนยบายละผน 

7  -ติดตามผลการดํานินงานทีไกีไยวขຌองกับมติทีไประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

3  วัน  กลุมนยบายละผน 

8.  
 
 

-จัดทํารายงานผลการดํานินงานตามมติทีไประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษาจຌง฿นการประชุมครัๅงตอเป 
 

1  วัน  กลุมนยบายละผน 

เอกสารอຌางองิ :  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม     2.     พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ละทีไกຌเขพิไมติม 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545      4.     ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ละทีไกຌเขพิไมติม 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                   กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสิน฿จ                      ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

ศึกษาระบียบกฎหมาย/จัดทําขຌอมลู
คณะกรรมการ 

รวบรวม  ศึกษา  วิคราะห์  กลัไนกรอง ขຌอมลูสารสนทศทางการศึกษา 
กรอบการดํานินงานของ กพท. 

รวบรวม กลัไนกรอง ขຌอมูลสารสนทศทางการศึกษา 
พืไอจัดทําระบียบวาระการประชุมละอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

ติดตามผลการดํานินงานตามมติทีไประชุม 

จัดทํารายงานผลการดํานินงานตามมติทีไ
ประชม 

จัดประชุม ละจัดทาํรายงานการประชุม 

จຌงมติทีไประชุม฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ 

จัดทําผน/ปฏิทินการประชุม 
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ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานประสาน  สงเสริม  สนับสนุน 
         องค์คณะบุคคล฿นการบริหารจัดการศึกษา 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
งานประสานสงสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคล฿นการบริหารจัดการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พืไอบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

คณะอนุกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมิน 
ละนิทศการศึกษา 

2.2 พืไอสรຌางวัฒนธรรมการทํางานบบมีสวนรวมขององค์คณะบุคคลทัๅงการรับรูຌละการ
ขຌามามีสวนรวม 

2.3 พืไอพิไมประสทิธิภาพการสืไอสารระหวางองค์คณะบคุคล 
2.4 พืไอ฿หຌการจดัการศึกษาทีไมีประสทิธิภาพ คุຌมทุน ละนຌนคุณภาพของการบริหารจัด

การศึกษา 
2.5 พืไอสรຌางความรวมมือรวม฿นการบริหารจัดการศึกษาดยยึดผลประยชน์ของ

สวนรวม 
2.6 พืไอประสาน สงสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคล฿นการบริหารจัดการศกึษา  

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1  ประสาน สงสริม สนับสนุน ฿หຌองค์คณะบุคคลรวมกัน วางผน ดํานินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกดั ฿นประดในการดํานินงานดຌานวิชาการ ดຌานงบประมาณ ดຌาน
การบริหารงานบุคคล ละดຌานการบริหารทัไวเป พืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารจัดการละการ
มีสวนรวมขององค์คณะบุคคล  

3.2  ประสานละรวมดํานินงานกับกลุมบริหารงานบุคคล กลุมนิทศ ตดิตามละ
ประมินผลการจัดการศึกษา ละกลุมสงสริมการจัดการศึกษา ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ฿นลกปลีไยน
รียนรูຌละสรຌางครือขายของการมีสวนรวม฿นการบริหาร จัดการศึกษาขององค์คณะบุคคล 

3.3 การติดตอสืไอสารละประสานงานระหวางองค์คณะบุคคล 
3.4 ติดตาม ประมนิผลละรายงานผลการดํานินงาน 

 
4. คําจํากัดความ 
  องค์คณะบุคคล หมายถึง คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา (กพท.) , คณะกรรมการ
ตดิตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละนิทศการศึกษาขตพืๅนทีไการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ละ คณะอนุกรรมการ
ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาขตพืๅนทีไการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษานวปฏิบัติ ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
5.2 จัดทําละรวบรวมขຌอมูลสารสนทศผลการดํานินงาน  ปัญหา อุปสรรค฿นการจัด

การศึกษา สนอตอองค์คณะบุคคล พืไอรับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ นวทางการพัฒนาการศึกษา
พืไอ฿ชຌประกอบการจัดทําผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5.3 ประสานการดาํนินงานพืไอนํามติการประชุม ขຌอคิดหในของคณะกรรมการฯ เป฿ชຌ฿น
การปรับปรุงละพัฒนางานชืไอมยงกันทัๅง 3 องค์คณะบุคคล 

5.4 ติดตาม ประมนิผลละรายงานผลการดํานินงาน 
 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

                            
 
 
 

ตดิตาม ประมินผลละ 
รายงานผลการดํานินงาน 

ศึกษากฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง 

จัดทําขຌอมูลสารสนทศผลการดํานินงาน  ปัญหา อุปสรรค฿น
การจัดการศึกษา 

ดาํเนินงานเพืไอนํามตกิารประชุม ขຌอคิดเห็นของ
คณะกรรมการเป฿ชຌปรับปรุงละพัฒนางาน
ไ ้
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7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
    - 
            

8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 
8.2 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ละกຌเขพิไมติม 
8.3 พระราชบัญญัติขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ละกຌเขพิไมติม  
8.4 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละกຌเขพิไมติม 

 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



บบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

4
0

 
 

ครงสรຌางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชืไองาน งานประสาน สงสริม สนับสนุนองค์คณะบุคคล฿นการบริหารจัดการศึกษา สพท. … กลุมนยบายละผน งานลขานุการ กพท. รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดทีไสําคัญของกระบวนงาน   มีระบบประสาน สงเสริม สนับสนุนองค์คณะบุคคล฿นการมีสวนรวมจัดการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ 
  
ลําดับทีไ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูຌรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษานวปฏิบัติ ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
 

  กลุมนยบายละผน 

2. 
 

 
 
 

จัดทําขຌอมูลสารสนทศผลการดํานินงาน  ปญัหา อุปสรรค฿นการ
จัดการศึกษาสนอตอองค์คณะบุคคล พืไอรับฟังความคิดหใน 
ขຌอสนอนะ นวทางการพัฒนาการศึกษาพืไอ฿ชຌประกอบการ
จัดทําผนของขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 วัน  กลุมนยบายละผน 

3. 
 

 
 
 

การดํานินงานพืไอนํามติการประชุม ขຌอคิดหในของคณะกรรมการ
เป฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนางานชืไอมยงกนัทัๅง 3 องค์คณะ
บคุคล 

  กลุมนยบายละผน 

4. 
 

 
 
 

ติดตาม ประมินผลละรายงานผลการดํานินงาน 
 

3 วัน มีระบบประสาน 
สงสริม สนับสนุนองค์

คณะบุคคล 

กลุมนยบายละผน 

เอกสารอຌางอิง :   
1. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 
2. พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ละทีไกຌเขพิไมติม 
3. พระราชบัญญัติขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ละกຌเขพิไมติม  
4. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมติม 

 

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดริไมตຌนหรือสิๅนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสิน฿จ                    ทิศทางหรือการคลืไอนเหวของงาน    จุดชืไอมตอระหวางหนຌา(ถຌาเมจบภาย฿น ํหนຌา) 

ศกึษากฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง 
 

จัดทําขຌอมูลสารสนทศผลการดํานินงาน  
ปัญหา อุปสรรค฿นการจัดการศึกษา 

จัดทํารายงานผลการดํานินงาน 
 

การดํานินงานพืไอนํามติการประชุม 
ขຌอคิดหในของคณะกรรมการเป฿ชຌ฿น
การปรับปรุงละพัฒนางาน

ไ ๅ
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ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชืไอเอกสาร  :  งานรวบรวมองคค์วามรูຌละมติจากการ

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีไการศกึษา 
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1. ชืไองาน (กระบวนงาน) 
งานรวบรวมองค์ความรูຌละมติจากการประชุมคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา( กพท.) 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พืไอประมวลผลภาพความสํารใจ฿นการดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ

สถานศึกษา ละการปรับปรงุพัฒนาประสทิธิภาพการดํานินงาน฿หຌสงูขึๅน 
2.2 พืไอนําองค์ความรูຌทีไกิดจากการประชมุ กพท. ละการนาํองค์ความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ

บริหารจัดการศึกษา 
2.3 นําผลทีไเดຌจากการสังคราะหเ์ป฿ชຌ฿นการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา 

  ดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 
3.2 การรายงานผลการติดตามละประมินผล 
3.3 การจัดการความรูຌทีไกิดจากการประชมุ กพท.ละการนาํเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการศกึษา 

 

4. คําจํากัดความ 
การจัดการความรูຌ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรูຌทีไมีอยู฿นสวนราชการซึไงกระจดักระจายอยู 

฿นตัวบุคคลหรืออกสาร มาพัฒนา฿หຌป็นระบบ พืไอ฿หຌทุกคน฿นองค์กรสามารถขຌาถึงความรูຌ ละพัฒนา
ตนอง฿หຌป็นผูຌรูຌ รวมทัๅงปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสทิธิภาพ อันจะสงผล฿หຌองค์กรมีความสามารถ฿นชิง
ขงขันสูงสดุ  
 การสังคราะห ์ หมายถึง การรวบรวมขຌอมลูการดํานินงานทีไเดຌจากมติทีไประชมุคณะกรรมการ
ขตพืๅนทีไการศกึษา มาวิคราะห์ สังคราะห์พืไอหลอมรวมป็นนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษานวปฏิบัติ  ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
5.2 วิคราะห์ประดในปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงานของคณะกรรมการขตพืๅนทีไ

การศึกษา รวมทัๅงรายงานผลการติดตามละประมินผลการดํานินงานตามมติทีไประชุมของคณะกรรมการ
ขตพืๅนทีไการศกึษา พืไอประมวลผลภาพความสํารใจ฿นการดํานินงานของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา ละการปรับปรงุพัฒนาประสทิธิภาพการดํานินงาน฿หຌสงูขึๅน 

5.3 วิคราะห์องค์ความรูຌทีไกิดจากการประชุมกพท.ละการนาํองค์ความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการศึกษา 
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5.4 สังคราะหอ์งคค์วามรูຌทีไเดຌจากการวิคราะห ์ละนําผลทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพฒันาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการศึกษาดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย 

5.5 รวบรวมละผยพร 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

                   

7.  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอຌางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 
8.2 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   

 

9. บบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 

ศึกษาระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

รวบรวมละผยพร 

วิคราะห์ประดในปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการดาํนินงานของ กพท.  
พืไอประมวลผลภาพความสํารใจละปรับปรุงพัฒนา 

วิคราะห์องค์ความรูຌทีไกิดจากการประชุมละ 
การนําองค์ความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ 

สังคราะห์องค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิคราะห์  
ละนําผลทีไเดຌเป฿ชຌ 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
1

4
4

 

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชือ่งาน     งานรวบรวมองคความรูและมติจากการประชุม กพท. สพท.  กลุม...นโยบายและแผน  งานเลขานุการ กพท. รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน   องคความรูท่ีเกิดจากการประชุมและการนําองคความรูท่ีไดไปใชในการบริหารจัดการศึกษา 
  

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

ศึกษานวปฏิบัติ  ระบียบ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง   กลุมนยบายละผน 

2. 

 

 

 

 

วิคราะห์ประดในปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงานของ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา รวมทัๅงรายงานผลการติดตามละ
ประมินผลการดํานินงานตามมติทีไประชุมของคณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษา พืไอประมวลผลภาพความสํารใจ฿นการดํานินงานของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการดํานินงาน฿หຌสูงขึๅน 

7 วัน  กลุมนยบายละผน 

3. 

 

 

 

 

วิคราะห์องค์ความรูຌทีไกิดจากการประชุมละการนําองค์ความรูຌทีไเดຌ
เป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการศึกษา 
 

7 วัน  กลุมนยบายละผน 

4. 

 

 

 

 

สังคราะห์องค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิคราะห์ ละนําผลทีไเดຌเป฿ชຌ฿น
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดยองคค์ณะบุคคล 
ตามกฎหมาย 

3 วัน มอีงคความรูที่นําไปใชในการ
บริหารจัดการศึกษา 

กลุมนยบายละผน 

เอกสารอางอิง :   
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน                                           จุดเริ่มตนหรือส้ินสุดกระบวนงาน                                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                 การตดัสินใจ                                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา) 
 

 

ศึกษาระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
 

วิคราะห์ประดในปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการ
ดํานินงานของ กพท.  พืไอประมวลผลภาพ

ความสํารใจละปรับปรุงพัฒนา 
 

วิคราะห์องค์ความรูຌทีไกิดจากการประชุมละ
การนําองค์ความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ 

 

สังคราะห์องค์ความรูຌทีไเดຌจากการ
วิคราะห์ ละนําผลทีไเดຌเป฿ชຌ 



 

สวนทีไ 4 

ระเบียบ กฎหมาย 
นวปฏิบัต ิ 
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ระเบียบ กฎหมาย นวปฏิบัต ิอຌางอิง 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 
 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ละกຌเขพิไมติม 
 พระราชบัญญัติขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ละกຌเขพิไมติม  
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

 พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทําความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ. ๎๕๕์ 

 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ละทีไกຌเขพิไมติม 
 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ พ.ศ. 2517 

 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2529 

 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยการ฿หຌขาวละบริการขาวสารของทางราชการ 
     (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2533 

 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ พ.ศ. 2525 

 ระบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน 
 ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดຌวยการบริหารงบประมาณจังหวัดบบบูรณาการ พ.ศ.
2549 

 ระบียบกระรวงศึกษาธิการ วาดຌวยผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดละกลุมจังหวัด 
 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยการจัดตัๅง  รวม  หรอืลิกสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พ.ศ. 
2550 

 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยการประชาสัมพันธ์ละการ฿หຌขาวราชการ (ฉบับทีไ 2 ) 

พ.ศ. 2527 

 ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ.2552 - 2554 

 ผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 1 - 11 

 ผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ฉบับปัจจุบัน 
 ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารหงชาติ ฉบับทีไ 2 

 ผนละนยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 ผนละนยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 ผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
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 ผนพัฒนาจังหวัด 
 ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ละกลุมจังหวัด 
 ผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 นยบายรัฐบาล รืไองการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง(พ.ศ.2552-2561) 

 นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นยบายละกลยุทธ์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 ประกาศ สพฐ. รืไอง การกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการศึกษาของลขาธิการ 
กพฐ.เปยังคณะกรรมการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศึกษา฿นสังกัด สพฐ. ลง
วันทีไ 10 กรกฎาคม 2550 

 รายงานผลการดํานินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 รายงานการศึกษา  การวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 อกสารองค์ความรูຌดຌานระบบครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 อกสารประกอบการวิคราะห์งบประมาณรายจาย 
 อกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละ
ของสํานักงบประมาณ 

 ปรกรมฐานขຌอมูลกลางละคูมือการ฿ชຌงาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานละราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ดຌานทคนลยี 
 กรอบการติดตามประมินผลละรายงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 หนังสือราชการจากหนวยตຌนสังกัดละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 งานวิจยัทีไกีไยวขຌอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



     

คณะท างานจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน กลุมนยบายละผน 

1. นายประจิม มงคลสุข  รองผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา       ประธานคณะท างาน 

ระยอง ขต โ รักษาราชการทนผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไ                          
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

โ. นางอ าพัย อุดมพฤกษชาต ิ รองผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา   รองประธานคณะท างาน 

    ระยอง ขต โ 

3. นางสาวนิรดา คุຌมคง  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ       คณะท างาน 

4. นางสงดือน วงษ์มณี  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       คณะท างาน 

5. นางสาวอลสิา คชารตัน ์  นักวิคราะห์นยบายละผนปฏบิัติการ       คณะท างาน 

6. นายสิทธิพงศ์ สนห ์  จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร ์         คณะท างาน 

7. นายบุญฤทธ์ิ รักษาการ  จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร ์         คณะท างาน 

่. นางสาวสภุาพร วงศ์ทิพรัตน ์ จຌาหนຌาทีไธุรการ          คณะท างาน 

้. นางสาวพิชชนาภา มธวัน  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ           คณะท างานละลขานุการ 

    รักษาการผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน  
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