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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการและลูกจ้าง  
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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คำนำ 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีภารกิจ
หลักตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 22  พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักที่สําคัญ     
4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ และงานติดตาม ประเมินและ
รายงานผล ทั้งนี้  มีความมุงหวังในความรวมมือกันของบุคลากรทุกคนในกลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว้ 
เพื่อให้งานในความรับผิดชอบมีผลงานที่มีคุณภาพ (Quality Product) เปนส่วนหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้กลุมนโยบายและแผน เปนกลุมที่มีประสิทธิภาพสูง (High Productivity Organization : HPO)      
ตอไป  

ขอขอบคุณบุคลากรกลุมนโยบายและแผนทุกทาน ที ่ให้ความรวมมือเปนอยางดียิ ่งและ
ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  สําเร็จลุลวงด้วยดี หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้จะเปนประโยชน  ตอผูเกี่ยวของและผทูี่สนใจตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สารบัญ 

หนา  

คํานํา 

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทนํา         1 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา      3  
ส่วนที่ 3 ขอบขายและภาระงาน      9   
ส่วนที่ 4 กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน     11 

- งานธุรการ        11 
- งานนโยบายและแผน       15 
- งานวิเคราะหงบประมาณ      22 
- งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน    27  

บรรณานุกรม    

ภาคผนวก  
- การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ขาราชการ 
  และลูกจาง กลมุนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ขอนแก่น เขต 5 (แนบทายคําสั่งฯ)  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. ที่ตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่เลขท่ี 120 ถนนมลิวรรณ 

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 มีอาคารที่ทําการหลักของสํานักงาน 2 หลัง 
ประกอบด้วย  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย คือ 

1) กลุ่มอํานวยการ 

2) กลุ่มนโยบายและแผน 

3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
10)หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

2. อำนาจหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เปนส่วน
ราชการภายใน สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดตั ้งขึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ 
ณ วันที ่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  (ราชกิจจานุเบกษา เล ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง หนา 13       
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) กลุมนโยบายและแผน  เปนกลุมที ่มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน 
ประสานงานในเชิงนโยบาย ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานและรวมกัน และขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนด ประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรมเชิงประจักษ สอดคลอง 
กับนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายและได้ตามมาตรฐานการศึกษา มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความ
คุมคา ในเชิงภารกิจแหงรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการสรางเครือขาย การมีส่วนรวม และนําระบบ
เทคโนโลยีใน  การบริหารจัดการและพัฒนางานภายใตแนวคิดและทฤษฏี PDCA คือ มีการวางแผน       
การปฏิบัติ การตรวจสอบ  การปรับปรุงแกไข และการรายงานผล ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะตอง ทราบและเขาใจขอบขายภารกิจงาน กระบวนการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ   อยางชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนประโยชน อยางยิ่งสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและ
แผน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ที่จะนําไปเปนแนวทางในการบริหารงาน ปฏิบัติงานให้
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บรรลุตามภารกิจ และอํานาจหนาที่ที่ได้รับมอบหมาย อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีอํานาจ      
หนาที่ดังตอไปนี้  

1) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น  

2) วิเคราะหการจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและแจ งการจัดสรร
งบประมาณ 

3) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายและแผน  

4) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  

5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ได้รับการ 
มอบหมาย 

3. วัตถุประสงค์ 
คู่มือการปฏิบัติงานเลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

3.1 เพื่อให้บุคลากรกลุมนโยบายและแผนและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด มีคู ่มือ
ประกอบการปฏิบัติงานที่ถูกตองชัดเจน  

3.2 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานดานนโยบาย
และแผน ที ่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถสนับสนุน ส งเสริมการบริหารจัด
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่ให้บรรลุเปาหมาย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 บุคลากรกลุมนโยบายและแผนและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อยาง    
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด      
มีระบบการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

4.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 บริหารจัดการศึกษา         
อยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 



6 
 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือกำหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การให้บริการกลยุทธ์ เป้าหมายความสำเร็จ มาตรการ ซึ่งที่
ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 ดังนี้ 

 

2.1  ค่านิยม 
นำสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม 
 

2.2  วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2566  สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการ        
ที่มุ่งสู่มาตรฐาน  บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา 
 

2.3  พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) 
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชากรวัยเรียนในการเข้าใจการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 
 

2.4  เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูแบบ 

ที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
สู่การเป็นมืออาชีพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2.5  กลยุทธ์ (Strategies) 
1. เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

  
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตาม

ศักยภาพ 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

มาตรการ 
1. เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามสำมะโนนักเรียน 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส

และเด็กไร้สัญชาติให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็น                 

และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
4. ร้อยละ 10 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินความสามารุด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
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6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
11. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
12. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ

นักเรียน 
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี

ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
19. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 

International Student Assessment) สูงขึ้น 
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
21. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้จามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)           

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
22. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การตัดการศึกษา 
23. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้         

ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
24. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
25. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร       

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 
 



9 
 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนำหลักสูตร

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม           
ความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 

และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
6. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
7. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

8. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 

9. น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ 
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

10. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี และยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย 

12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

13. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 

2. ร้อยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
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4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรการ 

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 ได้อย่าง
หลากหลาย 

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและจิตบริการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทาง 
การดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามบริบทของพ้ืนที่ 
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์คณะบุคคลและ   

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
7. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

อย่างเข้มแข็ง 
8. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
10. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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13. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรการ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
6. พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  
7. นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

ชอบข่ายและภาระงาน 

1. การบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. กรอบภาระงาน 
1. งานธุรการ  

1.1 งานสารบรรณ   
1.2 งานประสานและการให้บริการ  
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  

2. งานนโยบายและแผน  
2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
2.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
2.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน  
 
 

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

งานธุรการ   งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลฯ 
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3. งานวิเคราะหงบประมาณ  
3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป (MTEF)  
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
3.3 งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  
3.4 งานบริหารงบประมาณ  

4. งานติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
4.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  
4.2 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
4.3 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบบริการโรงเรียนและเขตพื้นที่

การศึกษา (e-SEASS) 
4.4 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ (สพฐ. / แผนปฏิบัติการประจําป  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  
4.5 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่ การศึกษา  
4.6 งานจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาประจําป 
 

3. Flow Chart กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ  
สภาพความจำเป็นและปัญหา 

กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน 

การวางแผนการดำเนินงาน 

ดำเนินงานตามแผน/โครงการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/สถานศึกษา  
ดำเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล  
การดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. งานธุรการ 

1.1 งานสารบรรณ  

วัตถุประสงค  

1) เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานตอหนังสือราชการมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง  
2) เพื่อให้การ รับ – สง หนังสือราชการเปนมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตของงาน  

1) การรับหนังสือราชการ   
2) การสงหนังสือราชการ  
3) การจัดทําเอกสาร  
4) การเก็บ รักษาและการยืม  
5) การทําลาย  

คําจํากัดความ  

งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การ
เก็บ รักษา การยืม และการทําลาย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) การรับหนังสือราชการ  
1.1) รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลางทาง e-office จากการสืบคนหนังสือราชการ  

ทาง Website สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ/หรือหน วยงานที ่เกี ่ยวของ
ประจาํวันอยางนอย  วันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย)  

1.2) สงมอบหนังสือราชการทาง e-office ให้ผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ กรณีไมมีไฟลหนังสือ
และ สิ่งที่สงมาด้วยแนบมา ตองสแกนและนําสงให้ผูรับผิดชอบและผูอํานวยการกลุมทราบ  

1.3) กรณีไมสามารถระบุผูรับผิดชอบได้ให้เสนอผูอํานวยการกลุมพิจารณาหากไมใชภาระ
งาน  ของกลุมนโยบายและแผนให้นําสงคืนสารบรรณกลาง  

1.4) สรุปจํานวนหนังสือรับและประเมินระบบการทํางาน  
2) การสงหนังสือราชการ (กรณีใชแฟมเสนอเฉพาะเรื่องจําเปนในบางกรณี)  

2.1) รับแฟมหนังสือราชการ-งาน จากผูรับผิดชอบ  
2.2) ตรวจสอบ ความถูกตอง เรียบรอย ของแฟมหนังสือราชการ-งาน   
2.3) เสนอแฟมหนังสือราชการ-งาน ผูอํานวยการกลุม รองผูอํานวยการฯที่กํากับดูแล  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตลงนามตามลําดับ และติดตามแฟมเพ่ือสงคืนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป  
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2.4) สรุปหนังสือสงและประเมินระบบการทํางาน 
3) การจัดทําเอกสาร  

3.1) รับหนังสือราชการ/งานที่ผูอํานวยการกลุมมอบหมาย  
3.2) ทําความเขาใจและวิเคราะหงานที่ได้รับมอบหมายเพื ่อจัดทําหนังสือ/เอกสารและ
ดําเนินการ ตามขอ 2.2–2.4  

4) การเก็บ รักษาและการยืม  
4.1) เก็บหนังสือราชการ-งาน ที่ได้รับจากระบบ e-office และเอกสารตาง ๆ อยางเปนระบบ  
ให้สามารถสืบคนหรือนํามาใชงานได้อยางสะดวก  

   4.2) จัดทําทะเบียนการยืมหนังสือราชการ-งาน และติดตามทวงถาม  
5) การทําลาย ดําเนินการตามระเบียบสํานักนากยกรัฐมนตรี วาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526       

และท่ี แกไขเพ่ิมเติม  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
4) ระเบียบวาด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517  
5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการให้ขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6) ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาด้วยการให้ขาวและบริการขาวสารของทางราชการ  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2533  

 

1.2 งานประสานงานและการให้บริการ  

วัตถุประสงค  

1) เพื่อการให้บริการ อํานวยความสะดวกและสรางความเขาใจที่ดีให้แกผูรับบริการและผูมีส่วน     
เกี่ยวของ  

2) เพื ่อให้การอํานวยความสะดวก ประสานงาน การดําเนินงานภายในกลุมนโยบายและแผน       
ระหวางกลุมเปนไปด้วยความสะดวก เรียบรอย ถูกตอง บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

3) เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงาน ผลงานและภาพลักษณที่ดีของกลุมนโยบายและแผน  

ขอบเขตของงาน  

1) งานประสานงาน  
2) งานให้บริการ  
3) งานประชาสัมพันธ  
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คําจํากัดความ  

การประสานงาน หมายถึง การจัดให้คนในองคกรทํางานสัมพันธสอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบวัตถุประสงคเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององคกรเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ
วิธีการ ทํางาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนเอกภาค เพื่อให้เกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการ   
รวมมือปฏิบัติงานให้สอดคลองทั้งเวลาและกิจกรรมที่ตองกระทํา ให้บรรลุวัตถุประสงคโดยไมทําให้เกิดความ
สับสนขัดแยง หรือเลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดําเนินไปอยางราบรื่นทําให้ได้มาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 

การให้บริการ หมายถึง การให้ความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นเปนการ
อํานวย ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน / กลุมที่เกี่ยวของ / ผูรับบริการทั่วไปโดยเนน 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

งานประชาสัมพันธ หมายถึง การสื่อสารในเรื่องที่ได้กําหนดไว เพื่อเสริมสรางความเขาใจให้ถูกตอง
ตรงกัน ในการประสานงาน การให้ความรวมมือระหวางหนวยงาน ระหวางกลุม ระหวางบุคคล รวมถึงกอให้
เกิดทัศนคติที่ดี  ภาพพจนที่ดี อันจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน ระหวางบุคคลและสาธารณชน   
ที่เก่ียวของ ซึ่งจะชวยให้การดําเนินงานของกลุมบรรลุเปาหมาย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ประสานงานกับกลุ มอื ่นในสํานักงานและงานภายในกลุ มนโยบายและแผนหนวยงานและ
สถานศึกษา  ในงานธุรการที่เก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม  

2) ชวยอํานวยความสะดวกงานบริการอื่นๆ ที่จะทําให้งานของกลุมนโยบายและแผนบรรลุวัตถุประ
สงค  ถูกตอง รวดเร็ว รวมถึง การสรางภาพลักษณและความเขาใจที่ดีกับกลุมอ่ืนและภายในกลุม  

3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและ
แผน  ให้ครู บุคลกรทางการศึกษาสถานศึกษา / หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน / หนวยงานภาครัฐ /เอกชน และ
ประชาชน ทั่วไปทราบ  

4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานการให้บริการ และการประชาสัมพันธ  
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการให้ขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6) ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาด้วยการให้ขาวและบริการขาวสารของทางราชการ  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2533  
7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการประชาสัมพันธ และการให้ขาวสาร พ.ศ. 2525  
8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด้วยการประชาสัมพันธและการให้ขาวราชการ (ฉบับที่2)          

พ.ศ.2527  
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1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  

วัตถุประสงค  

1) เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด  

2) เพื ่อให้การอํานวยความสะดวก ประสานงาน การดําเนินงานภายในกลุ มนโยบายและแผน        
ระหวางกลุม และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เปนไปด้วยความสะดวก 
เรียบรอย ถูกตอง บรรลุตาม วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

ขอบเขตของงาน  

งานประชุมของกลุมนโยบายและแผน 

คําจํากัดความ  

งานประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชุมภายในกลุ มนโยบายและแผน       
เพ่ือมอบนโยบาย แจงขอราชการ ชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑหรือแนวทางดานตาง ๆ รวมหมายถึงการประชุม
เพื ่อเตรียม ความพรอมการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง ของกลุมนโยบายและและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   เปนไปด้วยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว      
อยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) เสนอบันทึกขอความให้ผู อ ํานวยการกลุ ม เพื ่อแจงบุคลากรภายในกลุ มนโยบายและแผน              
ลงนามรับทราบ  

2) จัดทําร างระเบียบวาระการประชุมเสนอ ผู อํานวยการกลุ มนโยบายและตรวจสอบแก ไข                
- ตรวจสอบแลวปรับแกไข - ตรวจสอบแลวถูกตอง ให้ดําเนินการตอตาม(ขอ 3)  

3) จัดทําระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่ และรวบรวมขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
4) จัดทําประชุมตามวันเวลา และสถานที่ตามที่แจงไว  
5) สรุปและจัด ทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

  1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม  2) ระเบียบ
ส ําน ักนายกร ัฐมนตร ีว าด ้วยการประชาส ัมพ ันธ  และการให ้ข าวสาร พ.ศ. 2525 3) ระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาด้วยการประชาสัมพันธและการให้ขาวราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2527  
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1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  

วัตถุประสงค  

เพ่ือให้บุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน ตลอดจน 
ได้ร ับ ขาวสาร องคความรู จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที ่ร ับผิดชอบอย างตอเนื ่องและเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ขอบเขตของงาน  

1) ศึกษา วิเคราะหการจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  
2) รวบรวมจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู  

คําจํากัดความ  

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม กลั ่นกรอง องคความรู งานตามภารกิจที ่ร ับผิดชอบ            
เพื่อแลกเปลี่ยน และเผยแพรความรูมาพัฒนางามตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) การศึกษา วิเคราะหความรูที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรู/เอกสารที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ     

และบุคลากร ในกลุมสามารถนําไปใชได้อยางสะดวก 
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู  
4) สรุปและรายงานผล  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

คู่มือการจัดการความรู ไปสูการปฏิบัติสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
 

2. งานนโยบายและแผน 

2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  

วัตถุประสงค  

เพื ่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห  สรุป นโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเนนของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด /จังหวัด ผลการดําเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อพัฒนาการกําหนดกรอบนโยบายและทิศทางพัฒนาศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ให้สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท องถิ่น 
เหมาะสมกับสภาพปญหา  ความตองการ และบริบทของสถานศึกษาแตละพ้ืนที่  



19 
 

ขอบเขตของงาน  

1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห  สรุป นโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน นของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
ยุทธศาสตรกลมุจังหวัด / จังหวัด ผลการดําเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

2) สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบาย จุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  

คําจํากัดความ  

พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษา วิเคราะห  สรุป เพื่อพัฒนาการกําหนดกรอบ 
นโยบายและทิศทางพัฒนาศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ให้สอดคลอง
กับทิศทาง การจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตอง
การ และบริบท ของสถานศึกษาแตละพ้ืนที่  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษา วิเคราะห สรุปผล ทิศทางและ/หรือยุทธศาสตรกลยุทธระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ  

2) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา  

3) ศึกษา วิเคราะห สรุปผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

4) ศึกษา วิเคราะหกรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่ในรอบปที่ผานมา  
เพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) จัดทําเอกสารสรุปผลขอมูลสารสนเทศ กรอบนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา         
ทุกระดับ เพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(แผนกลยุทธ) และแผนปฏิบัติการประจําป 
และเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1) แผนการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  
3) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2561 – 2580)  
4) นโยบาย จุดเนนของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ  
5) แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6) แผนยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด  
7) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
8) รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
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9) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

2.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป)  

วัตถุประสงค  

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ  5 ป) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใน  รอบระยะเวลา 5 ป  

ขอบเขตของงาน  

1) การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผานมา  
2) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

คําจํากัดความ  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป) หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา       
ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานดานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 โดยมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม
ประเมิน สถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแลวจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อใชเปน กรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบระยะเวลา 
5 ป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา 
3) วิเคราะห ปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื ้นที่ 

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคกลยุทธ จุดเนนการ 

พัฒนา คานิยม เอกลักษณ อัตลักษณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
5) กําหนดผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ   
6) จัดทําเอกสาร (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป) เสนอตอทีมบริหาร 

ระดับเขตพ้ืนที่ และปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอ  
7) นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป) ขอความเห็นชอบตอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอ  
8) จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป)  
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9) แจงบุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ผู เกี่ยวของ และเสนอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีส่วนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  
11) ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป)   
12) ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผล  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) แผนการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  
3) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2561 – 2580)  
4) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
5) แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6) แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  
7) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
8) รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
9) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10) ขอมูลสารสนเทศการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ.  
  

2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

วัตถุประสงค  

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ป
งบประมาณ  

ขอบเขตของงาน  

1) แผนปฏิบัติการประจําป ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2) นําและขับเคลื่อนนโยบายและสูการปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย 

คําจํากัดความ  

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึงการนําเอาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ        
5 ป) มากําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาในรอบระยะเวลา 1 ป มีการกําหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม  ตัวชี้วัด ความสําเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู รับผิดชอบ พรอมนําและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่         
การปฏิบัติ  การดําเนินงานเกิดผลลัพธจริงเชิงประจักษตามวัตถุประสงคและเปาหมายในปนั้น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ5 ป)  
2) ศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และขอมูลสารสนเทศ  
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือ  

   3.1) กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาในรอบ
ระยะเวลา 1 ป   
3.2) กําหนดผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
และ งบประมาณ ผูรับผิดชอบที่ตองดําเนินการในรอบระยะเวลา 1 ป  

4) จัดทําเอกสาร (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอทีมบริหารระดับเขตพ้ืนที่ และปรับปรุงแกไข   
5) นําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด และ ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอ  
6) จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
7) แจงบุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ผู เกี่ยวของ และเสนอ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
8) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีส่วนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  
9) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ   
10) ติดตาม รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน  
11) ประเมิน สรุปและรายงานผล  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) แผนการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  
3) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2561 – 2580)  
4) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
5) แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6) แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  
7) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
8) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ 5 ป)  
9) รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
10) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
11) ขอมูลสารสนเทศการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ.  
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2.4 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

วัตถุประสงค  

1) เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2) เพื่อตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ขอบเขตของงาน  

1) การจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2) การยุบรวม เลิก สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
3) การประสานงาน การดําเนินงานเพ่ือตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

คําจํากัดความ  

  การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ เลิก 
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด้วยการจัดตั ้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน            
พ.ศ. 2550   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั ้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
พ.ศ. 2550  

2) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการ 
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  

3) จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 
4) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด  

4.1) สถานศึกษาแจงความประสงคตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4.2) ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน บันทึกการประชุมและ/หรือลงพื้นที่เพ่ือติดตามและจัดเก็บ 

ขอมูลประกอบเพิ่มเติม  
4.3) สรุปรายงานพรอมเอกสารประกอบเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

เห็นชอบ/อนุญาต  
4.4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศแจงสถานศึกษาที่เกี่ยวของ แจงทุกกลุมในสังกัด  

และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา   
4.5) รายงานผลตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553  
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3) ระเบียบ / หลักเกณฑ/ วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร 
ปกครองส่วนทองถิ่น  

4) พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2552  

5) นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก  
 

2.5 งานแผนการจัดชั้นเรียน  

วัตถุประสงค  

1) เพื่อใชเปนแผนในการรับนักเรียนรายป  
2) เพื่อใชเปนกรอบในการจัดตั้งงบประมาณ  
3) เพื่อใชกําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนรายป  

ขอบเขตของงาน  

1) กําหนดเปาหมายการให้บริการสาธารณะรวมกันภายในจังหวัด  
2) กําหนดแผนชั้นเรียนรายปของสถานศึกษารายโรงทุกระดับ  

คําจํากัดความ  

  แผนการจัดชั้นเรียนรายป หมายถึง แผนที่กําหนดวาสถานศึกษาใดจะเปดรับนักเรียน ชั้นใด กี่หอง
เรียน /กี่คน ในแตละปโดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อยางมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษาขอมูลประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของ
แตละระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมายการ
ให้บริการ สาธารณะในแตละระดับ  

2) กําหนดเปาหมายการให้บริการสาธารณะรวมกันภายในจังหวัด  
3) แจงเปาหมายการให้บริการสาธารณะแตละระดับ (ม.1) กับสถานศึกษาในเขตพื ้นที ่ เ พ่ือ          

จัดทําแผนชั้นเรียนรายป  
4) วิเคราะหการกําหนดแผนชั้นเรียนรายปของสถานศึกษารายโรงทุกระดับ  
5) สรุปเปาหมายคาดคะเนจํานวนนักเรียนและอัตราการเรียนตอของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา     

ลวงหนา  3 ป ในระดับชั้น ม.1 
6) ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
7) รายงานผลแผนการจัดชั้นเรียนให้กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม  
3) คู่มือการจัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

3. งานวิเคราะหงบประมาณ 

3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป (MTEF)  

วัตถุประสงค  

เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ซึ่ง จะประกอบด้วย งบประมาณ       
รายจายประจําป และประมาณการรายจายลวงหนา โดยหลักสากลทั่วไปจะให้ระยะเวลาของแผนระยะ       
ปานกลาง ประมาณ 3-5 ป ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เปนไป
ตามหลักเกณฑ  ด้วยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหารจัด
การศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป  

ขอบเขตของงาน  

1) การวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ 3 - 5 ป  
2) การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป  
3) การจัดทํารายงานสรุปการวิเคราะหงบประมาณ  
 

คําจํากัดความ  

การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน     
และ ผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กิจการใดกิจการหนึ่ง
จากงบการเงินของ กิจการนั้น พรอมทั้งนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ  

การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ ายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure  
Framework) หมายถึง การจัดทํากรอบประมาณการ งบประมาณรายจายลวงหนาระยะ 3-5 ป ซึ่งจะแสดง 
ภาพรวมของภาระงบประมาณที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจะประกอบด้วย งบประมาณรายจ ายประจําป             
และประมาณการ รายจ ายล วงหน า โดยหลักสากลทั ่วไปจะให้ระยะเวลาของแผนระยะปานกลาง              
ประมาณ 3-5 ป  

การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินว า สํานักงาน       
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายได้อยางไรโดยพิจารณาเงิน
รายได้จากทุกแหลงเปน ตัวกําหนดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจาย เพื่อการบริหารจัดการการจัดทํา



26 
 

รายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้รายจาย และเงินทุน      
ที่กอหนี้ผูกพันไวโดยเปรียบเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ ซึ่งผูบริหารแตละคนตองการได้รับรายงานที่ตางกัน 
ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอานเขาใจได้งาย แตรายละเอียดที่ควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานที่ดีที่สุดตอง
ให้ขอมูลที่ผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทํา ขึ้นอยางนอยเดือนละครั้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษา วิเคราะห สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในรอบ 3-5 ปยอนหลังแลวแตกรณี  
2) จัดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  
3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ  
4) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามแผนงาน/

งาน/ โครงการ และจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา  
5) เสนอผลการจัดกรอบและการจัดสรรงบประมาณรายจายตอทีมบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และให้ปรับปรุง แกไขตามขอเสนอ (ถามี)  
6) แจงทุกกลุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1) ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526และแกไขเพ่ิมเติม  
2) เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
3) ระเบียบวาด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
5) หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ แนวทางดําเนินงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ  

 

3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  

วัตถุประสงค  

เพื่อจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
และ สถานศึกษาในสังกัด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการและ
การพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตามสภาพความตองการ จําเปน ขาดแคลน และเหมาะสม  

ขอบเขตของงาน  

จัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําป  และในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด  

คําจํากัดความ  

การจัดตั ้งงบประมาณ หมายถึง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5          
จัดทํารายละเอียด งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
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งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  เพื่อใชจายหรือให้กอหนี้ผูกพัน โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงคตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ได้แก งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และอาจหมายความรวมถึง
งบประมาณรายจายอ่ืน ๆ เชน    รายการคาขนยายครอบครัว รายการคาเชาที่ดิน รายการคาเชาบาน        
เงินชดเชยคากอสราง(คา K) เปนตน  

การเสนอของบประมาณ หมายถึง สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เสนอคําของบประมาณตาม 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อให้สํานักงาน
เขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้เสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภท
รายจาย  ตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานกําหนด          
ได้แก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น และอาจหมายความรวมถึง
งบประมาณรายจายอื ่น ๆ  เชน รายการคาขนยายครอบครัว รายการคาเชาที ่ด ิน รายการคาเชาบาน           
เงินชดเชยคากอสราง (คา K) คาปรับปรุง ซอมแซมกรณีเรงดวน เปนตน  

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทาง 
การศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตาง ๆ ไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตรหรือทางการบริหาร     
ก็ตาม  การดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี ้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพื ่อให้เกิดผล          
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากร
บุคคลด้วย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห  สรุปขอมูลจากคําของบประมาณระดับ
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  

2) จัดทําบัญชีรายละเอียด สรุปงบหนา จัดตั้งและเสนอของบประมาณไปยัง สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติและจัดสรรงบประมาณ ลงมายังสํานักงาน   
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5  

4) แตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

5) แจงการจัดสรรให้กลุม / บุคคลที่เกี่ยวของและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงและ/หรือเฉพาะที่เกี่ยว   
ของแลวแตกรณี  

6) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือหนวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  7) จัดทําทะเบียนการขอตั้งงบประมาณและปฏิทินการขอตั้งงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ  
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เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม  
2) เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ

สํานักงบประมาณ  
3) ระเบียบวาด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
5) หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ แนวทางดําเนินงานและเอกสารอื่นที่เก่ียวของ  

 

3.3 งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  

วัตถุประสงค  

เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรงบประมาณทุกงบประมาณรายจาย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปด้วยความเรียบรอย ถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค 

ขอบเขตของงาน  

การจัดสรรงบประมาณทุกงบประมาณรายจายให้แกสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5และ สถานศึกษาในสังกัด  

คําจํากัดความ  

งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / ทุกแผนงาน / ทุกโครงการ ที่ได้รับแจ ง 
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณราย 
จายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้
ผูกพัน ทั้งนี้อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ตรวจสอบความถูกตองวงเงินจัดสรรงบประมาณ ศึกษาหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ วิธีดําเนินการ  
2) แตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยทีมบริหารระดับเขตพื้นที่            

ผูแทนสถานศึกษา และผูมีส่วนเกี่ยวของ  
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  
4) แจงบัญชีจัดสรรงบประมาณให้หนวยงาน/กลุมที่เกี่ยวของ สถานศึกษาทุกแหงและหรือเฉพาะที่

เกี่ยวของ แลวแตกรณี   
5) รายงานผลการจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ  
6) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  
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7) จัดทําทะเบียนคุมการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม  
2) เอกสารการจ ัดทําค ําของบประมาณของสําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน              

และของสํานักงบประมาณ  
3) ระเบียบวาด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
5) หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ แนวทางดําเนินงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ  

 

3.4งานบริหารงบประมาณ  

วัตถุประสงค  

เพื่อบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจายประจําป นําไปใชเพื่อบริหาร
จัดการ และดําเนินงานในรายการอื่นที่เปนไปตามความตองการจําเปน บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและ
เกิดประโยชน สูงสุดตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด 

ขอบเขตของงาน  

ดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุกโครงการ การวิเคราะห 
ความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณ โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แจงผูเกี่ยวของทราบ  
และดําเนินการ  

คําจํากัดความ  

เงินเหลือจาย หมายถึง เงินงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอน จัดสรร
งบประมาณรายจายไปตั้งจายที่สํานักงานคลังจังหวัดแลว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน       
ได้ดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
ปรากฏวายังมีเงินเหลืออยู  รวมถึงเงินที่เหลือจากการงดตอกเสาเข็มหรือเงินที่ได้จากการหักค าเสาเข็มไว้       
จากผูรับจาง สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาหรือโรงเรียน มีความประสงค ขอใชเงินเหลือจายเพื ่อจัดซื้อ           
วัสดุครุภัณฑ หรือกอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน   

การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื ่นภายในงบรายจ ายเดียวกัน หรือการโอนเงิน                 
ตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  
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การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงิน
ของ รายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จัดทํารายละเอียดสรุปและรายงานงบประมาณเงินเหลือจาย 
ประจําปแจงกลุมนโยบายและแผน  

2) กลุมนโยบายและแผน ประสานงานและตรวจสอบความถูกตอง  
3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และขอใช งบประมาณเหลือจาย 

ประจําป   
4) สรุปผลการประชุมแจงกลุมที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติและสงมอบโครงการ เอกสาร หลักฐาน  

ให้กลมุนโยบายและแผน ดําเนินการตอไป  
5) กลุมนโยบายและแผน ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียด และเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ 

ขอใชงบประมาณเหลือจายประจําปภายใตระเบียบแนวปฏิบัติที่ถูกตอง ตอผูวาราชการจังหวัดขอนแก่น 
6) ผูวาราชการจังหวัดขอนแก่นอนุมัติแลว แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และผูที่เก่ียวของ

ดําเนินการ  
7) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  
8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) ระเบียบวาด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)  

 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 

4. งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

4.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วัตถุประสงค  

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธตามแบบติดตามประเมินผลของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ขอบเขตของงาน  

1) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป ตามนโยบายทุกระดับและกลยุทธตามแบบ
ติดตาม ประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2) รายงานผลการดําเนินงานตามชองทางที่กําหนด  
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คําจํากัดความ  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบ ที ่ด ําเนินการ            
เปนประจํา หรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล าว ได้แกการวัดปจจัยนําเขา(Inputs) 
กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน โดยทั่วไป    
มักติดตามในดานการจัดหา  การจัดการ และการนําทรัพยากรของโครงการมาใช วาเปนไปตามที่กําหนดไวใน
แผนและกําหนดการหรือไม วัตถุประสงคของการติดตาม คือ ตองการชี้ให้เห็นถึงสถานการณของโครงการให้
เร็วที่สุด เทาที่จะเร็วได้ในเรื่อง เกี่ยวกับการใชทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการ
เพ่ือจะได้จัดการแกไขปรับปรุง สถานการณตางๆ ของโครงการให้เปนไปอยางทันทวงที  

การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลใน 
หนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปนสิ่งจําเปน    
และสําคัญ ในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงออกมาได้          
อยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวด้วย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 1. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  

1) ศ ึกษาว ิ เคราะห รายละเอ ียดนโยบาย กลย ุทธ และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ ําป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาและหนวย
งานที่ เกี่ยวของ  

2) ศึกษารายละเอียดแบบติดตามรายงานผลฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน              
และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

3) จัดทําปฏิทินและออกแบบเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน  
4) แตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ   
5) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ เพื่อชี้แจงสราง

ความ เขาใจวิธีการดําเนินงาน และกําหนดวันสงงาน 
6) ประชุมเตรียมความพรอม และทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขการประเมินตนเองและการเขียน 

รายงานผลตามแบบติดตามและรายงานผลฯที่กําหนด พรอมเอกสารหลักฐานอางอิง  
7) ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ  และประสานผูเกี่ยวของการ

รายงาน  
8) จัดทํารายงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน  
9) รายงานผลการดําเนินงานนโยบายตามชองทางที่กําหนดและ/หรือตอคณะกรรมการติดตาม 

ประเมินผล  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / การรายงานผานระบบ e-MES ตามประเด็น
และกลยุทธ  ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด  
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  10) ปรับปรุง แกไข และสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามคําแนะนําและขอเสนอของคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  11) สงเอกสารแบบติดตามประเมินและเอกสารหลักฐานประกอบให้กับคณะกรรมการฯ   

12) ประชุมคณะกรรมการและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ เพื่อสรุปผลการรายงานผล 
การดําเนินงานและให้ปรับปรุง แกไขหรือดําเนินงานเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ คําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือนํา ผลการดําเนินงานรายงานพัฒนาตอไป  
 
 2. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

  1) ศึกษานโยบายและแบบติดตามรายงานผลฯ และออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บขอมูลการรายงาน
ให้มี คุณภาพ  

2) แตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามประเด็น เรื่องท่ีตรวจราชการ  
3) ประชุมคณะกรรมการและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามประเด็น เรื่องที่ตรวจราชการ เพื่อชี้แจง 

สรางความเขาใจวิธีการดําเนินงาน และกําหนดวันสงงาน  
4) ตรวจสอบคุณภาพการรายงานและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็น เรื่องที่

ตรวจ ราชการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน  
5) สงเอกสารแบบติดตามประเมิน นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบที่กําหนด และส งเอกสาร

หลักฐาน ประกอบให้หนวยรับตรวจ  
6) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการเสนอผูบริหารตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่ง

ดําเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวของ  
7) สรุปและรายงานผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) นโยบาย จุดเนนของรัฐบาล  
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
3) แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา เขต 5  
4) แบบติดตามและรายงานผล 
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4.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ แผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 (รายงานประจําป)  

วัตถุประสงค  

เพื ่อใช เปนแนวทางการประเมินผลการดําเน ินงานตามนโยบาย  และกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

ขอบเขตของงาน  

1. วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน          
และสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

2. จัดทํากรอบประเมินผลการดําเนินงานและเครื่องมือการประเมินผล  
3. ประสานแผนการประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมิน  

คําจํากัดความ  

  การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของ 
แผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้
ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

  1) ศึกษาวิเคราะหรายละเอียดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน/แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  

 2) ตรวจสอบโครงการและงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สรุปอยางเปนระบบ  
  3) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน   

4) กําหนดปฏิทินและแบบติดตามรายงานผล โดยกําหนดให้รายงานรอบระยะ 6 , 9 และ 12 เดือน    
5) ประสานผูเกี่ยวของในการรายงานผลตามปฏิทินแบบมีส่วนรวม รวบรวม สรุปผลการดําเนินงาน

ตาม  คํารับรองการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน (Function) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda) ผลการดําเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) 
Best practice โครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นโยบายสําคัญตาง ๆ ผลการ เบิกจายงบประมาณประจําปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น   เขต 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  และผลการดําเนินงานตาง ๆ   
  6) ตรวจสอบคุณภาพการรายงานและพัฒนาขอมูลการรายงานอยางมีคุณภาพ   

7) แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา (ราง) เอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาประจําป   
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8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอฝายบริหารพิจารณา  
  9) รายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน   
  10) วิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการรายงานในระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) นโยบายและกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3) แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 

4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

วัตถุประสงค  

เพื ่อให้หนวยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล องกับความตองการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใชกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D)   

ขอบเขตของงาน  

ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา  เขต 5  

คําจํากัดความ  

  งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา หมายถึง  
กระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคกรด้วยการใช
คน  เทคนิค และขาวสาร ทั้งนี้โดยอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชให้บรรลุเปาหมายซึ่งอาจจะเปน 
ผลผลิต  บริการหรือความพึงพอใจ โดยกระบวนการดังกล าวประกอบด้วย การวางแผน การจัดองคการ        
การเปนผูนํา และการประเมินผล  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคความรู ระบบและนวัตกรรม      
ที่เก่ียวของกับการติดตามประเมินผลและรายงาน  

2) จัดทํากรอบแนวคิด พัฒนาระบบการติดตามฯ ให้เหมาะสมสอดคล องกับความตองการของ
สํานักงาน เขตพ้ืนที่  

3) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
4) เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่เกี่ยวของทุกระดับ  
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เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
3) กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
4) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  

วัตถุประสงค  

เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)  ให้สอด
คลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานตนสังกัด นโยบายการพัฒนา จังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

ขอบเขตของงาน  

1) การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
2) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 
3) การบูรณาการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

คําจํากัดความ  

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน ตาง ๆ ของจังหวัด 
ที่จําเปนตองจัดทําเพื ่อให้เปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น         
ในอนาคต  

แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด หมายความวา รายการเกี ่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ         
ของกลุมจังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ที่จําเปนตองจัดทําเพ่ือให้เปนไปตามวัตถุประสงค  
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัดในอนาคต  

การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหนวยงานตนสังกัด 
นโยบาย การพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื ้นที ่โดยบูรณาการการ
ดําเนินงาน/โครงการของ หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ  

บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาและกลุมจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหนวยงานตนสังกัด 
นโยบาย การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณา
การการ ดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยคํานึงการได้รับ 
โอกาสทางการศกึษาและการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน  

2) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1) แผนการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  
3) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2561 – 2580)  
4) นโยบาย จุดเนนของรัฐบาล นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  
5) แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น  
6) แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
7) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น และกลุมจังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)   
8) รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
9) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด  
10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 
11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ มจังหวัด          
พ.ศ. 2552  
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