
 

 
 

 
คูม่ือ 

การปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

 



 
ค าน า 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561      

ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผนไว้ ดังนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

  เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนงาน ภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติ มีเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน      
จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ ขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เกิดความ     
พึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนี้ 
ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน       
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า        
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาไม่มากก็น้อย  
 
 
 
        กลุ่มนโยบายและแผน 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
         พฤษภาคม 2562 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

แนวคิด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย          
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Management: SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting: SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย 
ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนใช้โรงเรียน     
เป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การก ากับ  
ติดตาม รายงานผล อย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานธุรการ 
1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานประสานงานและให้บริการ 
1.3 งานจัดประชุมในกลุ่มนโยบายและแผน 
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. งานนโยบายและแผน 
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนาโยบายทางการศึกษา 
2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ 
3.4 งานบริหารงบประมาณ 

4. งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
4.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
4.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา) 
4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

1. งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานประสาน
และให้บริการ 
- งานจัดประชุม 
- งานจัดการ
ความรู้ในกลุ่ม 

2. งานนโยบายและแผน 
- งานวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายการศึกษา 
- งานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- งานบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการ 
- งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4. งานติดตามรายงานผล 
- งานติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย 
- งานประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์  
- งานพัฒนาระบบการ 
ติดตาม 

3. งานวิเคราะหง์บประมาณ 
- งานวิเคราะห์งบประมาณ 
รายจ่าย 
- งานจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ 
- งานจัดสรรงบประมาณ 
- งานบริหารงบประมาณ 
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1. งานธุรการ 
     ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลและการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
1.4 ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน และ

สถานศึกษา ในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
1.5 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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2. งานนโยบายและแผน 

2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
2.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์งานหน่วยเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษา
ผลการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ข้อตกลงการจัดท า
ผลผลิต (Service Delivery Agreement: SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2.1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

2.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.1.5 จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1.6 เผยแพร่ข้อมูลและสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้  
ในการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา  
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2546 
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
5. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

 1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (SWOT 
Analysis) และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance 
Indicators: KPI) 
6. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
7. จัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
8. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
10. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
11. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 
2.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
2. วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีได้ท าข้อตกลงกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) 
5. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่

สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ และเงินนอกงบประมาณที่ท าแผนระดมทรัพยากรไว้  
6. น าเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
8. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

สถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา  

 
 
 
. 
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2.4 งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษา ระเบียบแนวทางด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. น าหลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
3. จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทาง    

การปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีจ านวนและขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
2. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาขอขยาย หรือจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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3. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

3.1 งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
3.1.1 การค านวณต้นทุนผลผลิต 

      ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
      1. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร 
      2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก 

 3. ค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก 
      3.1.2 การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium term 
Expenditure Framework: MTEF) 
      ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

1. วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่องบบุคลากร  
งบอุดหนุน งบลงทุน งบด าเนินงาน และรายจ่ายอื่น 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของเขตพ้ืนที่การศึกษา แล
สถานศึกษา เพ่ือร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องด าเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า 

3. ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 

4. วิเคราะห์ ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ  

5. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปีถักไปอีก 1 ปี ในลักษณะต่อเนื่อง 
โดยใช้ฐานวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในปีปัจจุบัน 

6. ปรับแผนงาน งาน/โครงการ ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
วงเงินงบประมาณระยะปานกลาง 

7. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะ  
ปานกลาง (MTEF) 

      ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
      มีกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ที่เป็นปัจจุบันของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

           กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ      

ปานกลาง:กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
3. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทาง

การเงิน 7 ด้าน:กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
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3.2 งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
3.2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. แจ้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ

วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
2. สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 

เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
3.2.2 การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ประสานกับงานนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของเขต

พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
3. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบร่างข้อตกลง

ผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามล าดับ เพื่อจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานต่อไป  

4. รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. แจ้งให้สถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
         ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.3 การบริหารงบประมาณ 
                  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

      ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. วิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของงาน/โครงการ

ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร 
งบอุดหนุน งบลงทุน งบด าเนินงาน และรายจ่ายอื่น) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน     
งาน/โครงการ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายเร่งด่วน 

2. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเป็นอ านาจของเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายที่เป็นอ านาจของเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการบริหารงบประมาณ 

4. ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษาสามารถด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตามอ านาจของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงบประมาณได้ เป็นไปตามภารกิจ
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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4. งานติดตาม ประเมินผลรายงาน 
4.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
2. จัดท าแผนก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเร่งรัดให้มีการด าเนินการตามท่ีได้

ก าหนดไว้ในแผน 
3. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินการตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
4. ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ และการตรวจราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1. งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนได้มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. ทราบผลการด าเนินงานระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
2. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
3. ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดปัจจัยหลักผลส าเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: 

KPI) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (Critical Success Factors: CSF) และสถานศึกษา 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงผลการ

ปฏิบัติงาน 
5. ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
การด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดบรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                     2. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด

และจัดส่งตามเวลาที่ก าหนด 
2. จัดท ารายงานผลการประเมินเป้าหมายผลผลิตตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุปเสนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1. มีรายงานผลการด าเนินงานที่มีข้อมูลเพียงพอส าหรับปรับปรุงแผนกลยุทธ์และพัฒนา

แผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
2. สาธารณชนรับทราบผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                     1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                     2. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 


