กลุ่มนโยบายและแผน
แนวคิด
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุ ทธศาสตร์เป็นสาคัญ ( Strategic Result
Based Management : SRBM ) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance
Base Budgeting : SPBB ) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน การกากับ ติดตามผลอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ การบริห ารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน
๓.๑ งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๓.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
๔.๒ งานจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
๔.๓ งานบริหารงบประมาณ
๕. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๕.๑ งานติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๕.๒ งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๕.๓ งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
งานธุรการ
กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศ

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

กลุ่มงานวิ เคราะห์
งบประมาณ

กลุ่มงานติ ดตาม
ประเมิ นผลและรายงาน
ราย

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

 งานข้อมูลสารสนเทศ
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)





งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา

 งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
 งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
 งานบริหารงบประมาณ
 งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
 งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน

๑. งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจั ดระบบข้ อมูล สารสนเทศและการบริห ารงานของกลุ่ มนโยบายและแผน
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเ คราะห์ ส ภาพของกลุ่ ม นโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้ เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น เ ป็ น ร ะ บ บ ค ล่ อ ง ตั ว ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง

งานข้อมูลสารสนเทศ

การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

และสถานศึกษา

การจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
การจัดระบบฐานข้อมูล

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาโปรแกรม
การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประสานเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

การติดตัง้ และพัฒนาระบบ
การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ สาร (ICT)

๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๑ การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
๑. ศึกษาทาความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ ชัดเจน เช่น โปรแกรม
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลโรงเรียน โปรแกรมข้อมูลบุคลากร โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ
๒. วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมีการสอบทาน ความถูกต้องของ
ข้อมูล

๒.๑.๒ การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ว างแผนการเก็ บ ข้ อมู ล โ ดยการศึ ก ษ าวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ นโ ยบายของ รั ฐ บา ล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บตามความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุม รายการข้อมูลสารสนเทศ
ที่วางแผนไว้
๓. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทาเป็นสารสนเทศ
๒.๑.๓ การทาสามะโนประชากรวัยเรียน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดเขตบริ ก ารของสถานศึก ษาในเขตพื้น ที่ การศึก ษาโดยการจั ด ทาแผนที่ การศึก ษา
(Education mapping) ร่วมกับสถานศึกษา
๒. กาหนดกลุม่ เป้าหมายประชากร ขั้นตอน วิธีการจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
๓. จัดทาเครื่องมือสามะโนประชากรวัยเรียน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสารวจและจัดกระทาสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
ของสถานศึกษา
๕. จัดกระทาข้อมูลจากสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑.๔ การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
๒. ออกแบบวิธีการนาเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและข้อจากัด
ของทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. นาเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สาหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนาเสนอ
และพัฒนาระบบต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง
กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and Information System :
EIS) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น

๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ การจัดระบบฐานข้อมูล
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึก ษาความต้อ งการ ความจ าเป็น และประเภทข้อ มูล ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา เพื่อตัดสินใจและกาหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
๒. ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล นักเรียนฐานข้อมูลสื่อการ
เรียนรู้ ฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
๓. ทดลองใช้โปรแกรม และประเมินผลการใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
๔. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer Printer Scanner
ฯลฯ
๒. กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ประสานการจัดหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดให้มีการใช้และบารุงรักษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง
๒. มี ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น ส มั ย ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า นั ก ง า น
เขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System: EIS) พัฒนา
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
๒.๓.๑ การติดตั้งพัฒนา และดูแลระบบ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพการดาเนินการด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่เดิม
๒. ออกแบบ การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๓. ติดตั้งระบบและจัดทาคู่มือการใช้ระบบ
๔. ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
๕. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบ

๖. ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๒ การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพื่อการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดกรอบสารสนเทศที่ควรนาเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. วิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาใน
ด้านความเพียงพอ คุ้มค่า สมประโยชน์
๓. ออกแบบการนาเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เช่น Homepage Web Page
CD-ROM Disks ฯลฯ
๔. ประสานหน่วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนา Software
๕. นาเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Internet LAN โปรแกรม
นาเสนอต่าง ๆ ฯลฯ
๖. ให้บริการและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ICT) รูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารเทศกับศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ICT) ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการการสื่อสาร
และการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govemment)
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แห่งชาติ

๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การจัดทาแผนกลยุทธ์

งานแผนการจัดทีเ่ รียนให้นักเรียน นักศึกษา

การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี งบประมาณ

งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๓.๑ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลง การจัดทาผลผลิต (Service Delivery
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัดที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้นที่ทากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔. ศึก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย การจั ด และพั ฒ นาการศึ ก ษาในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๕. จั ด ท าข้อ มู ล สารสนเทศที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ในการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา
๖. เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้กาหนดทิศทางและกลยุทธ์จัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ
๕. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.๒ งานจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒.๑ การจัดทาแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
๒. วิเคราะห์ ปัจ จัยสภาพแวดล้อม ที่ มีผ ลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(SWOT) และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๕. กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัว ชี้ว ัดความสาเร็จ (Key
Performance Indicators : KPI)
๖. กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ทากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. จัดทารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม
๘. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. นาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๑๑. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๒.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ท บ ท ว น ก ล ยุ ท ธ์ เ พื่ อ ป รั บ แ ผ น ง า น /ง า น /โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ได้ทาร่างข้อตกลงไว้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)
๕. จัดทารายละเอีย ดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุ แผนงาน/งาน/โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ และเงินนอกงบประมาณทีท่ าแผนระดมทรัพยากรไว้
๖. นาเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ
๘. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๒. นาหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๔. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีจานวนและขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรวม และเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔
๓. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาขอขยายหรือจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สารวจประชากรวัยเรียน จากข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแต่
ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการกาหนดเป้าหมายการรับนักเรียนของ
แต่ละระดับชั้น
๒. จัดทาแผนและเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๓. ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๔. รายงานผลการจัดที่เรียนของนั กเรียน นักศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานวิ เคราะห์งบประมาณ
งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การคานวณต้นทุนผลผลิต
การจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง : MTEF

งานจัดทาและเสนอของบประมาณ

การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดทา
คาของบประมาณ
การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าน

งานบริหารงบประมาณ

การโอนและเปลีย่ นแปลงงบประมาณ

๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
๔.๑.๑ การคานวณต้นทุนผลผลิต
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร
๒. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก
๓. คานวณต้นทุนผลผลิตหลัก
๔.๑.๒ การจัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง : (Medium term
Framework : MTEF)

Expenditure

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การจัดสรรของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่องบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน งบดาเนินการ (งบเพื่อนักเรียนกลุ่ม
พิเศษ งบเพื่อนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) และรายจ่ายอื่น
๒. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องดาเนินการใน 3 ปีข้างหน้า
๓. ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๔. วิเคราะห์ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๕. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปีถัดไปอีก 1 ปี ในลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้
ฐานวงเงินงบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน
๖. เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้ องกับ
วงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
๗. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาจัดทากรอบ ประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF)

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ที่เป็นปัจจุบันของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ชุดปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง :
กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๓. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7
ด้าน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๔.๒ งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
๔.๒.๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. แจ้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
๒. สถานศึกษาจัดทาคาของบประมาณและกรอบประมาณการรายจ่าย ระยะปานกลาง เสนอ
เขตพื้นที่การศึกษา
๓. วิเ คราะห์ ค วามเหมาะสมการจั ด ตั้ง งบประมาณของสถานศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕. จัดทาคาของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นทีศ่ ึกษา
๔.๒.๒ การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา ศึ ก ษารายละเอี ย ดงบประมาณที่ จ ะได้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ประสานกับกลุ่มงานนโยบายและแผน จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณของเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับจัดสรร
๓. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/
งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับจัดสรร
๔. จัดทาร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน และสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาขอความเห็นชอบร่างข้ อตกลงผลการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการ
๕. เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลาดับ เพื่อจัดทาข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานต่อไป
๖. รั บแจ้ งการจั ดสรรงบประมาณตามข้ อตกลงผลการปฏิ บัติ งานจากส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. แจ้งให้สถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.๓ การบริหารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงานและต่าง
แผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน งบดาเนินการ และรายจ่ายอื่น)
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน/งาน/โครงการที่เห็นว่า
มีความจาเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายเร่งด่วน
๒. กาหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่เป็น อานาจของเขตพื้นที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
๓. กาหนดเกณฑ์ และแนวทางการใช้เงินเหลื อจ่ ายที่ เป็ นอานาจของเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๔. ส่งเสริมให้ ความรู้แก่ส ถานศึกษาสามารถดาเนินการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณตามอานาจของ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและ
เป็นไปตามความจาเป็นเร่งด่วน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

๕. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
กลุ่มงานติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงาน
งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๕.๑ การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนกากับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจาปี เพื่อเร่งจัดให้มีการดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ใน
แผน
๓. จัดทาแผนการติดตามการดาเนินการตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
๔. ประสานแผนการติดตาม กากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพื้นที่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. งาน/โครงการที่กาหนดไว้ในแผนได้มีการนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. ทราบผลการดาเนิน งานระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๕.๒ การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ร่วมกับสถานศึกษากาหนดปัจจัยหลักผลสาเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI)
ของเขตพื้นที่การศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา
๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทาตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
๕. ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๓ การรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและจัดส่ง
ตามเวลาที่กาหนด
๒. จัดทารายงานผลการประเมินเป้าหมายผลผลิตตาม ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
๓. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่สาธารณชน
๔. วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา และจัดทาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีรายงานผลการดาเนินงานที่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับปรับปรุงแผนกลยุทธและพัฒนาแผนการดาเนินงาน
ในปีต่อไป
๒. สาธารณชนรับทราบผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนาเสนอคณะกรรมการเขต
พืน้ ที่การศึกษา
๒. จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๔. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการ
๕. ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
นโยบายและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

