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คํานํา 

 
 

  การปฏิบัติงานตามหนาท่ีภายในกลุมนโยบายและแผนใหเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลไดนั้น 
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผนฉบับนี้ เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ข้ันตอน 
การปฏิบัติงานแบบฟอรมท่ีใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน ๔ งาน คืองานธุรการ  
งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ซ่ึงเปนเอกสารท่ีมีประโยชน
อยางยิ่งสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา  
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 

      กลุมนโยบายและแผน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑ 
 ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 



สารบญั 
 

เร่ือง  หนา 
   
 แนวคิด ๑ 
 วัตถุประสงค ๑ 
 ขอบขาย/ภารกิจ ๑ 
 งานธุรการ ๓ 
 งานนโยบายและแผน ๔ 
 งานวิเคราะหงบประมาณ ๘ 
 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ๑๑ 

 
 
 



๑ 

 

 
คูมือการปฏิบัติงาน 

กลุมนโยบายและแผน 
 

แนวคิด 

 เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ ( Strategic  Result  Based  
Management : SRBM ) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic  Performance  Base  
Budgeting : SPBB ) โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) 
โดยมีกระบวนการวางแผน  การดําเนินการตามแผน  การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 

 ๑. เ พ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุมงานนโยบายและแผน 

  ๒.๑  งานวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ๒.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒.๓  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ๒.๔  งานแผนการจัดท่ีเรียนใหนักเรียน นักศึกษา 

 ๓.  กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
   ๓.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย 
   ๓.๒ งานจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
   ๓.๓ งานบริหารงบประมาณ 
  ๔.  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  ๔.๑  งานติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๔.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๔.๓ งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  

 
 

 



๒ 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
 งานแผนการจัดท่ีเรียนใหนักเรียน  นักศึกษา 

 
 
 

 งานวิเคราะหคาใชจาย 

 งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 
 

 
 งานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 
 

 

กลุมงานวิเคราะห 

งบประมาณ 

 

กลุมงานติดตาม  

ประเมินผลและรายงาน 

 

งานธุรการ 

 

กลุมงานนโยบาย 

และแผน 

 



๓ 

 

๑. งานธุรการ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน 
ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม  
และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓.  ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
 ๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผนหนวยงานและสถานศึกษา 
ในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมงาน 
 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน  
ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
 ๖.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผนเปนระบบ คลองตัวรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



๔ 

 

๒. งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ๒.๑  งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแกเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ  แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและศึกษาผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๒. ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผลการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุขอตกลงท่ีเขตพ้ืนท่ีทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  
  ๓. วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๔. ศึกษา วิเคราะห  วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเปน
ประโยชนตอการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๕. จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตองใช ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๖. เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัด
การศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนรับทราบ 
 

  งานนโยบายและแผน 

งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

งานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 

งานแผนการจัดท่ีเรียนใหนักเรียน นักศึกษา 

การจัดทําแผนกลยุทธ 

การจัดทาํแผนปฏบิัติการ 

ประจําปงบประมาณ 



๕ 

 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
    มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชกําหนดทิศทางและกลยุทธจัดการศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 
  ๓.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  ๔.  แผนการศึกษาแหงชาติ 
  ๕.  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖.  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 ๒.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.๒.๑ การจัดทําแผนกลยุทธ 

   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวของ 
 ๒. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(SWOT) และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๓. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corporate Objective) 
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔.  กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
 ๕. กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPI) 
 ๖. กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับ
ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๗.  จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
 ๘.  จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
 ๙.  นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๑๐. เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบ 
 ๑๑. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง   
   มีแผนกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 

  

๖ 



๖ 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒.๒.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.  วิเคราะหเปาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓.  ทบทวนกลยุทธ เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีไดทํารางขอตกลงไวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)  
 ๕. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการท่ี
สอดคลองวงเงินงบประมาณท่ีจะไดรับ และเงินนอกงบประมาณท่ีทําแผนระดมทรัพยากรไว 
 ๖. นําเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๗.  เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ 
 ๘. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 ๑.  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือวางแผนการบริหารงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ๒. นําหลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๓.  จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม เลิกและโอนสถานศึกษา   
  ๔.  ดําเนินการจัดตั้ ง  ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ  
วิธีการท่ีเก่ียวของ 

  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  มีจํานวนและขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  ๑.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรวม และเลิกลมโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๓. แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาขอขยายหรือจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  



๗ 

 

๒.๔ งานแผนการจัดที่เรียนใหนักเรียน นักศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑.  สํารวจประชากรวัยเรียน จากขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา 
ของแตละระดับชั้น รวมท้ังผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ เพ่ือใชเปนฐานขอมูล ในการกําหนดเปาหมาย 
การรับนักเรียนของแตละระดับชั้น 
  ๒.  จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียน  นักศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานการจัดท่ีเรียนของนักเรียน  นักศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  ๔.  รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียน นักศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๑.  ประชากรวัยเรียนเขารับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
  ๒.  ประชาชนมีโอกาสศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ๒.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

๓. กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย 

  ๓.๑.๑ การคํานวณตนทุนผลผลิต 

    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑.  วิเคราะหแผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีสงผลตอผลผลิตหลักขององคกร 
   ๒.  วิเคราะหคาใชจายแผนงาน/งาน/โครงการท่ีสงผลตอผลผลิตหลัก 
   ๓.  คํานวณตนทุนผลผลิตหลัก   

  ๓.๑.๒ การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง : (Medium term Expenditure  
Framework : MTEF) 

    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑ . วิ เคราะหนโยบายหนวยเหนือ ท่ี มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ 
การจัดสรรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองบบุคลากร งบอุดหนุนงบลงทุน งบดําเนินการ (งบ
เพ่ือนักเรียนกลุมพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) และรายจายอ่ืน 
   ๒. วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรวมกับสถานศึกษาปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองดําเนินการใน ๓ ปขางหนา 
   ๓. ประมาณการรายไดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
   ๔. วิเคราะหประมาณการรายไดของสถานศึกษา  ท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
    ๕. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปถัดไปอีก ๑ ป ในลักษณะตอเนื่อง โดยใช 
ฐานวงเงินงบประมาณท่ีใชในปปจจุบัน 
   ๖. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับ
วงเงินงบประมาณระยะปานกลาง 

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

งานบริหารงบประมาณ 

งานวิเคราะหคาใชจาย 
การคํานวณตนทุนผลผลิต 

 
การจัดทํากรอบประมาณการรายจาย

ระยะปานกลาง : MTEF 

 
การวิเคราะหความเหมาะสมการจัดทํา

คําของบประมาณ 

การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบตังิาน 

 
การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 



๙ 

 

   ๗. สนับสนุนและใหความชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํากรอบ ประมาณการรายจาย 
ระยะปานกลาง  (MTEF) 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
    มีกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ท่ีเปนปจจุบันของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
   ๑.  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    ๒. ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
 : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
    ๓. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
๗ ดาน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  

 ๓.๒ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  ๓.๒.๑ การวิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 
 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑.  แจงนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 
 ๒.  สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณและกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง  
เสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓.  วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ๓.๒.๒ การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. รวมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒. ประสานกับกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ซ่ึงระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 
  ๓. สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณซ่ึงระบุแผนงาน/
งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 
  ๔. จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบรางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 
จากคณะกรรมการ 
 ๕. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามลําดับ เพ่ือจัดทําขอตกลง 
ผลการปฏิบัติงานตอไป 
    ๖. รับแจงการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
    ๗. แจงใหสถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 



๑๐ 

 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๓ การบริหารงบประมาณ 

 การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. วิเคราะหผลการติดตามประเมินผลตอเง่ือนไขความสําเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงาน 
และตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน  งบลงทุน งบดําเนินการ   
และรายจายอ่ืน)เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเห็นชอบใหโอนเปลี่ยนแปลงไปใช 
ในแผนงาน/งาน/โครงการท่ีเห็นวามีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายเรงดวน 
 ๒. กําหนดเกณฑและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเปนอํานาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีสอดคลองกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๓. กําหนดเกณฑและแนวทางการใชเงินเหลือจายท่ีเปนอํานาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ วาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ๔. สงเสริมใหความรูแกสถานศึกษาสามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจ 
ของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได 0เปนไปตามภารกิจท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การและเปนไปตามความจําเปนเรงดวน0  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 



๑๑ 

 

๔.  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 

 

  
 ๔.๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒. จัดทําแผนกํากับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจําป เพ่ือเรงจัดใหมีการดําเนินการตามท่ีไดกําหนดไวในแผน 
   ๓. จัดทําแผนการติดตามการดําเนินการตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
   ๔. ประสานแผนการติดตาม กํากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพ้ืนท่ี 

  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๑. งาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนไดมีการนําไปสูการปฏิบัติ  
  ๒. ทราบผลการดําเนินงานระหวางและเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ เพ่ือใช 
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑. ประเมินแผนกลยุทธของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓. รวมกับสถานศึกษากําหนดปจจัยหลักผลสําเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI)  
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา 
   ๔. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดทําตัวชี้วัดผลผลิตท่ีกําหนดตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 
   ๕. ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
   การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
งานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 



๑๒ 

 

 
 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔.๓ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ    
 ๑.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดและจัดสง
ตามเวลาท่ีกําหนด 
 ๒.  จัดทํารายงานผลการประเมินเปาหมายผลผลิตตาม ขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 
 ๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และเผยแพรสาธารณชน 
 ๔. วิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 ๑. มีรายงานผลการดําเนินงานท่ีมีขอมูลเพียงพอสําหรับปรับปรุงแผนกลยุทธและพัฒนาแผนการดําเนินงาน 
ในปตอไป 
 ๒.  สาธารณชนรับทราบผลการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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