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คํานํา 

คูมื อปฏิบัติ งานฉบับนี้  มี รายละเ อียดของกระบวนงานและคูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติ งาน 

ของ นางสาวสุกัญญา นามแกว ตําแหนงนโยบายและแผน กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยไดรับมอบหมาย 

ใหมีหนาที่และรับผิดชอบกลุมงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ประกอบดวย  

1.   งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  

2. งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4. งานวิเคราะหงบประมาณ ในสวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณพนักงานราชการ และลูกจาง 

ชั่วคราวทุกตําแหนง รวมถึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล   

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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บทนํา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง  

วันที ่29 พฤศจิกายน 2560 ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี ้

1. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

4. ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ 

อํานาจหนาที่ ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิด 

กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย 

ใหสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  

เปนไปเ พ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณ 

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได   

เ กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส วนรวม การบริหาร ท่ีสนับสนุนที่ ใช โรง เรียน 

เปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ 

ติดตามผล อยางเปนระบบ 

งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการบริหารงาน

เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงค 

ที่กําหนดของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ และใชเปนคูมือในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

ใหกับขาราชการในสํานักงานไดใชปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการายงานดังกลาว 

2. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
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คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   

        กลุมงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  กลุมนโยบายและแผน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

      งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

1. งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

1.1 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  

1.2 ตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี 

1.4 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  

2. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

2.1 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

2.2 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

2.3 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

2.4 การจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโครงการพัฒนาคุณภาพ                  

และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง 

2.5 การจัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูใหนักเรียน 

(1) คาตอบแทนจางครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,000 บาท 

(2) คาตอบแทนจางครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท 

(3) คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง 

2.6 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนจางนักการภารโรง 

2.7 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาตอบแทนจางครูอัตราจางโครงการยกระดับคุณภาพครู                 

ทั้งระบบครูสาขาขาดแคลน 

2.8 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนการจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

2.9 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน  

2.10 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

  



 

 
3 

 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

  ศึกษา / วิเคราะห  

ยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ และแผนงาน ที่เกี่ยวของ 

ศึกษาเครื่องมือการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามแผนการกํากับ ติดตาม  

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

วางแผน / จัดทําแผนการกํากับ ติดตาม  

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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1. งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและ

กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  

2) ขอบเขตของงาน 

(1) การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

(2) การติดตาม ประเมินผลผลและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี 

(3) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(4) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

(5) การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

3) คําจํากดัความ 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเปนประจํา

หรือเปนระยะโดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตที่เกิดขึ้น 

ในชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน โดยทั่วไปนักติดตามในดานการจัดหา การจัดการและการนําทรัพยากร

ของโครงการมาใชวา เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนและกําหนดการหรือไม  

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึ ง การรวบรวมข อมูลที่ เ ก่ียวกับผลของการดํ าเนิ นงาน  

เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้ งไววาไดผลตามที่กําหนดไวเพียงใด มีบทบาทความสําคัญ 

ในการใหขอมูลดานความคืบหนา ปญหา/อุปสรรค และขอขัดของดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ 

ที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในดานการจัดการ และการบริหารโครงการ 

 

 

 

กลุมงานตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล 
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การรายงาน หมายถึง การกําหนด ระบุราละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลในหนวยงาน

ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ 

ในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงออกมาไดอยางรวดเร็วนั้น 

ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวดวย 

 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมา นโยบาย แผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการประจําป ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลการในวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพดานการศึกษาตอไป 

(2) วางแผน จัดทําแผน และจัดทําเครื่องมือกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

(3) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตาม ตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา และประสาน

ผูที่เก่ียวของ 

(4) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 4.2 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงาน 

(1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน องคความรู และนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการรายงานติดตาม 

ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

(2) ศึกษาระบบการติดตามและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงาน ใหเหมาะสมสอดคลอง

กับความตองการของหนวยงาน 

(4) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

(5) เผยแพรการติดตามประเมินผลและรายงานผล เพื่อการนําไปใชทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา สถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
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5) Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ตัวชี้วัด 

(1) การดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด 

(2) ผลการประเมินการดําเนินงานสอดคลองและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

(3) รายงานผลการดําเนินงาน 

 

7) เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

(1) นโยบาย กลยุทธ และยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และหนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ของ สพป.อบ.1  

(3) แผนการตรวจราชการของกระทรวงศกึษาธิการ และสํานักงานนายกรัฐมนตร ี

(4) แบบรายงาน และเครื่องมือการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลฯ 

ศึกษา รวบรวม  

และวิเคราะหขอมลู  

วางแผน จดัทําแผน และจัดทําเคร่ืองมือกํากับ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

เสนอ 
ผูบังคับบัญชา พิจารณา 
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ลําดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 

1 

 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมา 

นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ประเด็นการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ

สํ านักนายกรั ฐมนตรี  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐ าน  

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

2 
วางแผน เพ่ือจัดทําแผน และจัดทําเครื่องมือกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

ผลการดําเนินงาน ใหครอบคลุมและชัดเจน สามารถรายงานผลการดําเนินงาน 

ไดทุกระบบ 

ตุลาคม – ธันวาคม 

3 

เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตาม ตอผู บั งคับบัญชา 

เพ่ือพิจารณา และประสานผูที่เก่ียวของ ใหรายงานและนําผลการประเมิน 

ไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของตอไป 

ธันวาคม 

4 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน และนําสูการเผยแพรการติดตาม

ประเมินผลและรายงานผล เพ่ือการนําไปใชทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา สถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

ทุกไตรมาส (3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน) 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

 

เสนอ 
ผูบังคบับัญชา พิจารณา 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลฯ 

ศึกษา รวบรวม  

และวิเคราะหขอมูล  

วางแผน จัดทําแผน และจัดทําเคร่ืองมือกํากบั 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
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2. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

1) วตัถุประสงค 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริการจัดการดานการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางบุคลากร

ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2) ขอบเขตของงาน 

(1) การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(2) การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(3) การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

(4) การจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรมครคูลังสมอง 

(5) การจัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูใหนักเรียน 

- คาตอบแทนจางครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,000 บาท 

- คาตอบแทนจางครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท 

- คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง 

(6) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนจางนักการภารโรง 

(7) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนจางครูอัตราจางโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบครูสาขาขาดแคลน 

(8) การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนการจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

(9) การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 

3) คําจํากดัความ 

งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ประมาณวาจะไดและจะใชจายเพ่ือการตางๆ ภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยจะเปนเงินงบประมาณภายใตแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน  

แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการ 

เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และตามภารกิจของหนวยงาน  

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

(2) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

(3) สนับสนุน/ประสานงานรวมกับกลุมงานที่เ ก่ียวของ เพ่ือการวางแผนและจัดตั้งกรอบกําลังอัตรากําลัง  

และการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑที่กําหนด 

(4) เสนอผูบังคบับัญชา พิจารณาการจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

(5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

   



 

 
9 

5) Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(1) การจัดสรรงบประมาณคาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียนที่เก่ียวของ  

(2) การรายงานอัตราผูปฏิบัติงานใหราชการและงบประมาณคาจาง ไดครบถวน สมบูรณ ตามกําหนดระยะเวลา  

(3) บัญชบีุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด และรายงานงบประมาณคาจาง 

 

7) เอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน 

(1) หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ  

ขอบงัคับ หนังสือเวียนที่เก่ียวของ 

รวมรวมและวิเคราะหขอมูล 

สนับสนุน/ประสานงาน 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา พิจารณา 
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ลําดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 

1 

  

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียนที่เก่ียวของกับการคาจางบุคลากร

ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและสถานศึกษาในสังกัด  
 

ตุลาคม – ธันวาคม 

2 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือนํามาสูการวางแผนและพัฒนาตอไป 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

3 
สนับสนุน/ประสานงานรวมกับกลุมงานที่เก่ียวของ เพ่ือการวางแผนและจัดตั้งกรอบ

กําลังอัตรากําลัง และการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ

และเกณฑที่กําหนด 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

4 
เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ตลอด 

ปงบประมาณ 

5 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานการจางบุคลากรปฏิบัติงาน 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานตอไป 

 

ตลอด 

ปงบประมาณ 
ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ  

ขอบงัคับ หนังสือเวียนที่เก่ียวของ 

รวมรวมและวิเคราะหขอมูล 

สนบัสนุน/ประสานงาน 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา พิจารณา 



 

 
11 

3. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

1) วตัถุประสงค 

เพื่อใหการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 

สั่งการที่เก่ียวของ ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 

ตามศักยภาพของผูเรียน  

2) ขอบเขตของงาน 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุน

จากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สงผลตอการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยเสนอโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน

มายังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือออกหนังสือรับรองกรณไีมงบประมาณสนับสนุน 

3) คําจํากดัความ 

งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพ่ือการตางๆ ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

โดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับแจงจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เงินอุดหนุน (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) หมายถึง เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน ใหแกหนวยงาน 

ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือใหดําเนินการตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

4) ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

(1) สถานศึกษาแจงความประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  

พรอมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน 

(2) ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

(3) บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) พิจารณา 

(4) แจงองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสถานศึกษาที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุน 
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5) Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ตัวชี้วัด 

(1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุน 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

(2) เอกสารประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณหนวยงานอื่น 

 

7) เอกสารอางองิการปฏิบัติงาน 

แนวทางการอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

มีหนังสือที่เก่ียวของ 2 ฉบับ ดังนี ้

(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลว 6 มกราคม 2552 เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณ 

ใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(3) แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอ่ืน 

(4) ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยังสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 

สถานศึกษาแจงความ

ประสงคขอรับการสนับสนุน 

ตรวจสอบ 

นําเสนอ 
ผูบังคับบัญชา 

แจง อบต.  

และสถานศึกษา 
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ลําดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 

1  
สถานศึกษาในสังกัดแจงความประสงคขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประกอบดวย 

โครงการและแนวทางการดําเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

2 
ตรวจสอบโครงการและแนวทางการดําเนินงาน รายละเอียด

งบประมาณ ที่ต องการรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  

1-3 วัน 

3 
บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) เพ่ือพิจารณา 

 

1 วัน 

4 

แจงองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  

และสถานศกึษาที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุน 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

สถานศึกษาแจงความ

ประสงคขอรับการสนับสนุน 

ตรวจสอบ 

นําเสนอ 
ผูบังคับบัญชา 

แจง อบต.  

และสถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 

 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) http://nscr.nesdc.go.th 

 

 

 ระบบบริหารจัดการขอมูลโรงเรียนเรียนรวม (ระบบโปรแกรม SET) 

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/ 

 
  



 

 

 สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

- ภารกิจ (รายงานพุธเชาขาว สพฐ.) 

 
  



 

 

 

- ระบบ e-MES  

ประกอบดวย 1) การตรวจเยี่ยมโรงเรียน     2) การรายงานยาเสพติด  

  3) การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4) ระบบติดตามเกณฑเด็กเรียน ป.1 

 
 

 
 

 

 




