
คู่มือการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กลุ่มนโยบายและแผน 



 

กลุ่มนโยบายและแผน 
แนวคิด 

 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา 
จดัการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงาน 
ตามยุทธศาสตรเ์ป็นส าคญั ( Strategic  Result  Based  Management : SRBM ) ใชร้ะบบ 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์(Strategic  Performance  Base  Budgeting : 
SPBB ) โดยเน้นความโปร่งใส ทนัสมยั ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้เกดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล  ยดึหลกัการมสี่วนร่วม (Participation) การบรหิารทีส่นับสนุนทีใ่ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมกีระบวนการวางแผน  การด าเนินการตามแผน  การก ากบั 
ตดิตามผลอยา่งเป็นระบบ 

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสามารถสนับสนุน ส่งเสรมิการจดัการศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย
ของการปฏริปูการศกึษา 
 ๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถพฒันายุทธศาสตรใ์นการบรหิารและ
การจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานขอ้มลูสารสนเทศ 

  ๒.๑  งานขอ้มลูสารสนเทศ 
  ๒.๒  งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ๒.๓  งานประสานเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 ๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  ๓.๑  งานวเิคราะห ์และพฒันานโยบายทางการศกึษา 
  ๓.๒ งานแผนและพฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  ๓.๓  งานจดัตัง้ ยบุรวม เลกิและโอนสถานศกึษา 
  ๓.๔  งานแผนการจดัทีเ่รยีนใหน้กัเรยีน นกัศกึษา 

 
 



 

 ๔.  กลุ่มงานวเิคราะหง์บประมาณ 
   ๔.๑ งานวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย 
   ๔.๒ งานจดัท าและจดัสรรงบประมาณ 
   ๔.๓ งานบรหิารงบประมาณ 
  ๕.  กลุ่มงานตดิตาม ประเมนิผลและรายงาน 
  ๕.๑  งานตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๒ งานประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๓ งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 ๖.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 
 

 งานขอ้มลูสารสนเทศ 
 งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 งานประสานเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร (ICT) 
 

 งานวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศกึษา 
 งานจดัท าแผนพฒันา การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานจดัตัง้ ยบุรวม เลกิและโอนสถานศกึษา 
 งานแผนการจดัทีเ่รียนให้นกัเรียน  นกัศกึษา 

 
 

 งานวเิคราะห์คา่ใช้จ่าย 

 งานจดัท าและเสนอของบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 

 
 งานตดิตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มงานติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน 
ราย 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์ 
งบประมาณ 

งานธรุการ 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มงานข้อมลู 
สารสนเทศ 



 

๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผน ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ
ใหเ้หมาะสม  และสอดคลอ้งกบัระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓.  ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่มงาน 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน ใหค้ร ู บุคลากรทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖.  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็วและ 
มปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๑ งานข้อมลูสารสนเทศ   

      ๒.๑.๑ การจดัท าข้อมลูตามฐานข้อมลูกลาง 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั   
    ประสานการด าเนินงานกบัสถานศกึษาในเรือ่งต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ 
ชดัเจน เช่น โปรแกรมข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลโรงเรยีน โปรแกรมข้อมูล
บุคลากร โปรแกรมขอ้มลูครภุณัฑแ์ละสิง่ก่อสรา้ง ฯลฯ 

 

งานพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

งานประสานเครอืข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

งานขอ้มลูสารสนเทศ 

กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ 

การจดัท าขอ้มลูตามฐานขอ้มลูกลาง 

การจดัท าขอ้มลูตามความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
และสถานศกึษา 
การจดัท าส ามะโนประชากรวยัเรยีน 

การจดัระบบฐานขอ้มลู 

การพฒันาโปรแกรม 

การจดัทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การตดิตัง้และพฒันาระบบ 

การสนบัสนุนการใชเ้ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสือ่สาร (ICT) 

การน าเสนอ เผยแพร่ และใหบ้รกิาร 



 

 ๒. วางแผนและจดัเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมกีารสอบทาน 
ความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 ๒.๑.๒ การจดัท าข้อมลูตามความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

     ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของ 
รฐับาลกระทรวงศกึษาธกิาร  จงัหวดั และเขตพืน้ที่  ตลอดจนก าหนดรายการขอ้มลูสารสนเทศ  
ทีจ่ดัเกบ็ตามความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. จดัท าและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จ ัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุม 
รายการขอ้มลูสารสนเทศทีว่างแผนไว ้
 ๓. ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จดักระท าเป็นสารสนเทศ 

 ๒.๑.๓ การท าส ามะโนประชากรวยัเรียน 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ก าหนดเขตบรกิารของสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจดัท า
แผนทีก่ารศกึษา (Education mapping)  รว่มกบัสถานศกึษา 
  ๒.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขัน้ตอน วธิกีารจดัท าส ามะโนประชากร
วยัเรยีน  
  ๓.  จดัท าเครือ่งมอืส ามะโนประชากรวยัเรยีน 
  ๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึษาส ารวจและจดักระท าส ามะโนประชากร 
วยัเรยีนในเขตบรกิารของสถานศกึษา 
  ๕.  จดักระท าข้อมูลจากส ามะโนประชากรวยัเรยีนของสถานศึกษาในเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษา 

 ๒.๑.๔ การน าเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชง้านตามความตอ้งการ 
  ๒.  ออกแบบวธิีการน าเสนอทัง้แบบเอกสาร บนเครอืข่ายและอื่น ๆ ตาม 
ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของทรพัยากรของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓. น าเสนอและให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานใน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๔.  ตดิตาม ประเมนิผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรบัการปรบัปรุงพฒันา
รปูแบบการน าเสนอและพฒันาระบบต่อไป 
 



 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  มขีอ้มูลสารสนเทศเพยีงพอในการบรหิารจดัการเขตพื้นทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา 
 ๒.  ใหบ้รกิารการศกึษาแก่ประชากรวยัเรยีนไดค้รอบคลุมและทัว่ถงึ  

 กฎหมาย ระเบียบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๒. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and 
Information  System : EIS) และโปรแกรมอื่น ๆ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารพฒันาขึน้ 

 ๒.๒ งานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๒.๑ การจดัระบบฐานข้อมลู  

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
   ๑.  ศกึษาความต้องการ ความจ าเป็น และประเภทขอ้มลูของเขตพื้นที ่
การศกึษา และสถานศกึษา เพื่อตดัสนิใจและก าหนดรปูแบบแนวทางการจดัระบบฐานขอ้มลู 
   ๒.  ออกแบบระบบฐานขอ้มลู เช่น  ฐานขอ้มลูบุคลากร  ฐานขอ้มลู  นักเรยีน
ฐานขอ้มลูสื่อการเรยีนรู ้ ฐานขอ้มลูคุรภุณัฑ ์อาคารสถานที ่ ฐานขอ้มลูชุมชน  ฯลฯ 

  ๒.๒.๒ การพฒันาโปรแกรม 

   ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
   ๑.  พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
   ๒.  จดัท าคู่มอืการใชโ้ปรแกรม 
   ๓.  ทดลองใชโ้ปรแกรม  และประเมนิผลการใชเ้พื่อปรบัปรงุพฒันา 
   ๔.  ประสานใหม้กีารจดัพฒันาบุคลากรผูใ้ชโ้ปรแกรม 

  ๒.๒.๓ การจดัทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
   ๑. วเิคราะห์ความต้องการทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Computer 
Printer Scanner ฯลฯ 
   ๒.  ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๓.  ประสานการจดัหากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   ๔.  จดัใหม้กีารใชแ้ละบ ารงุรกัษา 
 



 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ๑.  มโีปรแกรมขอ้มลูสารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มลูกลาง 
   ๒.  มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมยั ของสถานศึกษา และส านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information 
System: EIS) พฒันาโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 
              ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) 

  ๒.๓.๑ การติดตัง้พฒันา และดแูลระบบ 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
   ๑. ศึกษาสภาพการด าเนินการด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาทีม่อียูเ่ดมิ 
   ๒.  ออกแบบ  การพฒันาเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๓.  ตดิตัง้ระบบและจดัท าคู่มอืการใชร้ะบบ 
   ๔.  ทดสอบ ประเมนิ และปรบัปรงุระบบ 
   ๕.  ประสานใหม้กีารจดัพฒันาบุคลากรผูใ้ชร้ะบบ 
   ๖. ตรวจสอบ ก ากบั ตดิตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันาระบบ
อยา่งต่อเนื่อง 

  ๒.๓.๒  การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( 
ICT) เพ่ือการเรียนรู้ 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
   ๑.  ก าหนดกรอบสารสนเทศทีค่วรน าเสนอรปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๒. วเิคราะห์ศกัยภาพของวสัดุ ครุภณัฑท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาในดา้นความเพยีงพอ คุม้ค่า สมประโยชน์ 
   ๓. ออกแบบการน าเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เช่ น 
Homepage Web Page CD-ROM  Disks ฯลฯ 
   ๔. ประสานหน่วยศกึษานิเทศก ์กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาและสถานศกึษาเพื่อ
รว่มพฒันา Software 
   ๕.  น าเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
Internet  LAN  โปรแกรมน าเสนอต่าง ๆ ฯลฯ 



 

   ๖. ให้บริการและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) รปูแบบต่างๆ บนเครอืขา่ย 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ๑. มกีารเชื่อมต่อระบบขอ้มลูสารเทศกบัศูนยเ์ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   ๒.  มกีารใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบรหิาร
จดัการการสื่อสาร และการเรยีนรู ้

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
      ๑.  มตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบั รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Govemment) 
      ๒.  แผนเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แห่งชาต ิ
 

๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   กลุ่มงานนโยบายและแผน 

งานวเิคราะหแ์ละพฒันานโยบายทางการศกึษา 

งานแผนพฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานจดัตัง้ ยบุรวม เลกิและโอนสถานศกึษา 

งานแผนการจดัทีเ่รยีนใหน้ักเรยีน นกัศกึษา 

การจดัท าแผนกลยุทธ ์

การจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
ประจ าปีงบประมาณ 



 

 ๓.๑  งานวิเคราะหแ์ละพฒันานโยบายทางการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
เป้าหมายเชงิยุทธศาสตรร์ะดบัชาติ  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ แผนการศกึษา
แห่งชาต ิ  แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิาร แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานและศกึษา
ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๒. ศกึษาขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานและเป้าหมายการให้บรกิารสาธารณะทุกระดบั 
ได้แก่ เป้าหมายการให้บรกิารสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอ้ตกลง 
การจดัท าผลผลติ (Service Delivery Agreement : SDA) ขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานของ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และผลการด าเนินงานของสถานศกึษาในสงักดัทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ
ขอ้ตกลงทีเ่ขตพืน้ทีท่ ากบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  ๓. วเิคราะหผ์ลการจดัการศกึษาทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
และสถานศกึษา 
  ๔.  ศึกษา วิเคราะห์  วิจยั การจดัและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่ 
การศกึษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี 
ผลกระทบต่อการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๖. เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศ 
ไปใชใ้นการจดัการศกึษา ตลอดจนเผยแพรสู่่สาธารณชนรบัทราบ 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
    มขีอ้มลูสารสนเทศเพื่อใชก้ าหนดทศิทางและกลยทุธจ์ดัการศกึษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.  เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรร์ะดบัชาต ิ
  ๓.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
  ๔.  แผนการศกึษาแห่งชาต ิ
  ๕.  แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
  ๖.  แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 
 
 
 



 

 ๓.๒ งานจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๓.๒.๑ การจดัท าแผนกลยทุธ ์

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษา 
รายงานขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒. วเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม ที่มผีลกระทบต่อการจดัการศึกษาของ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา (SWOT) และประเมนิสถานภาพของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓. ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์
(Corporate Objective) ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๔.  ก าหนดกลยทุธจ์ดัการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา    
 ๕. ก าหนดผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ ์(Outcomes) และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
(Key Performance Indicators : KPI) 
 ๖. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลติในเชงิปรมิาณและคุณภาพ และ
ผลลพัธ์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงผลการปฏิบตัิงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ท ากบัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๗.  จดัท ารายละเอยีดโครงสรา้งแผนงาน งาน/โครงการ กจิกรรม 
 ๘.  จดัใหร้บัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๙.  น าเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๑๐. เผยแพรป่ระกาศต่อสาธารณชน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทราบ 
 ๑๑. สนบัสนุน ช่วยเหลอืใหส้ถานศกึษาจดัท าแผนกลยทุธ ์

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั   
   มแีผนกลยทุธจ์ดัการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.๒.๒ การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
๑. ศกึษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะได้รับจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



 

 ๒.  วเิคราะหเ์ป้าหมายผลการปฏบิตังิานและศกัยภาพของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓.  ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน /งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายผลการปฏบิตังิานของเขตพื้นที่การศกึษา ตามที่ได้ท าร่างขอ้ตกลงไว้กบัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๔.  ปรบัปรงุกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)  
 ๕. จดัท ารายละเอ ยีดแผนปฏบิตั กิารประจ าปีงบประมาณ ซึ ่งระบุ 
แผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องวงเงนิงบประมาณที่จะได้รบั และเงนินอกงบประมาณที ่
ท าแผนระดมทรพัยากรไว ้
 ๖. น าเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศกึษา 
 ๗.  เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชน และสถานศกึษารบัทราบ 
 ๘. สนับสนุน ช่วยเหลอืใหส้ถานศกึษาจดัท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏบิตัิ
การของสถานศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  มแีผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
 ๒. มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการบริหารงานของเขตพื้นที ่
การศกึษาและสถานศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  ขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 ๓.๓ งานจดัตัง้ ยบุรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
  ๑.  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัตัง้ ยบุ รวม เลกิและโอนสถานศกึษา 
  ๒. น าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร เพื่อขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓.  จดัท าแผนจดัตัง้  ยบุ  รวม เลกิและโอนสถานศกึษา   
  ๔.  ด าเนินการจดัตัง้ ยุบ รวม เลกิและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  มจี านวนและขนาดของสถานศกึษาทีเ่หมาะสมกบัสภาพของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   



 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้โรงเรยีนประถมศกึษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๒. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยการรวม และเลกิล้มโรงเรยีนประถมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๓. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาขอขยายหรือจัดตัง้สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 ๓.๔ งานแผนการจดัท่ีเรียนให้นักเรียน  นักศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
  ๑.  ส ารวจประชากรวยัเรยีน จากขอ้มูลส ามะโนประชากรวยัเรยีน ขอ้มูลนักเรยีนที่จะ
จบการศกึษาของแต่ละระดบัชัน้ รวมทัง้ผูเ้รยีนจากการศกึษานอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูล 
ในการก าหนดเป้าหมายการรบันกัเรยีนของแต่ละระดบัชัน้ 
  ๒.  จดัท าแผนและเป้าหมายการรบันกัเรยีน  นกัศกึษารว่มกบัสถานศกึษา 
  ๓.  ประสานการจดัทีเ่รยีนของนกัเรยีน  นกัศกึษารว่มกบัสถานศกึษา 
  ๔.  รายงานผลการจดัที่เรยีนของนักเรยีน นักศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษาให ้
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑.  ประชากรวยัเรยีนเขา้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ 
  ๒.  ประชาชนมโีอกาสศกึษาอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  ๒.  พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. กลุ่มงานวิเคราะหง์บประมาณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ งานวิเคราะหค่์าใช้จ่าย 

  ๔.๑.๑ การค านวณต้นทุนผลผลิต 

    ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
   ๑.  วเิคราะหแ์ผนงาน/งาน/โครงการ ทีส่่งผลต่อผลผลติหลกัขององคก์ร 
   ๒.  วเิคราะหค์่าใชจ้า่ยแผนงาน/งาน/โครงการทีส่่งผลต่อผลผลติหลกั 
   ๓.  ค านวณตน้ทุนผลผลติหลกั   

  ๔.๑.๒ การจดัท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง : (Medium term  
Expenditure  Framework : MTEF) 

    ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
   ๑. วเิคราะหน์โยบายหน่วยเหนือทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยเฉพาะ
เกณฑ์การจดัสรรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานต่องบบุคลากร งบอุดหนุน 
งบลงทุน งบด าเนินการ (งบเพื่อนกัเรยีนกลุ่มพเิศษ งบเพื่อนโยบายพเิศษตามมตคิณะรฐัมนตรี) 
และรายจา่ยอื่น 

กลุ่มงานวิเคราะหง์บประมาณ 

งานจดัท าและเสนอของบประมาณ 

งานบรหิารงบประมาณ 

งานวเิคราะหค์่าใชจ้่าย 
การค านวณตน้ทุนผลผลติ 
 
การจดัท ากรอบประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง : MTEF 
 
การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการจดัท า
ค าของบประมาณ 

การจดัท าขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 
 
การโอนและเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
 



 

   ๒.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพื้นที่ 
การศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อร่วมกบัสถานศกึษาปรบัเป้าหมายผลผลติ
ทีต่อ้งด าเนินการใน 3 ปีขา้งหน้า 
   ๓. ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศกึษา ทัง้จากเงนิงบประมาณและ
เงนินอกงบประมาณ 
   ๔. วเิคราะหป์ระมาณการรายไดข้องสถานศกึษา  ทัง้จากเงนิงบประมาณ และ
เงนินอกงบประมาณ 
   ๕. ปรบัปรุงกรอบวงเงนิงบประมาณระยะปานกลางปีถัดไปอีก 1 ปี ใน
ลกัษณะต่อเนื่อง โดยใชฐ้านวงเงนิงบประมาณทีใ่ชใ้นปีปัจจุบนั 
   ๖.  เขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษาปรบัแผนงาน/งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงนิงบประมาณระยะปานกลาง 
   ๗.  สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืใหส้ถานศกึษาจดัท ากรอบ ประมาณการ
รายจา่ยระยะปานกลาง  (MTEF) 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
    มกีรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ที่เป็นปัจจุบนัของ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑.  ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๒. ชุดปฏบิตักิารจดัท าแผนกลยุทธแ์ละกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามญัศกึษา 
    ๓. แนวทางการบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการ
จดัการทางการเงนิ 7 ดา้น : กองแผนงาน กรมสามญัศกึษา  

 ๔.๒ งานจดัท าและเสนอของบประมาณ 

  ๔.๒.๑ การวิเคราะหค์วามเหมาะสมการจดัตัง้งบประมาณ 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
 ๑.  แจ้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน หลักเกณฑ ์ 
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัตัง้งบประมาณใหส้ถานศกึษาด าเนินการ 
 ๒.  สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบประมาณการรายจ่าย 
ระยะปานกลาง  เสนอเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓.  วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตัง้งบประมาณของสถานศึกษาและ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 



 

 ๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายผลผลิตทัง้ 
เชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 ๕. จดัท าค าของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ทีศ่กึษา 

  ๔.๒.๒ การจดัท าข้อตกลงผลการปฏิบติังาน 

     ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
 ๑. ร่วมกบัสถานศกึษา ศกึษารายละเอยีดงบประมาณที่จะไดร้บัจดัสรรจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  ๒. ประสานกับกลุ่มงานนโยบายและแผน จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
งบประมาณของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหส้อดคล้องกบัวงเงนิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร 
  ๓. สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณซึง่ระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงนิทีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
  ๔. จดัท าร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสถานศกึษากบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอความ
เหน็ชอบรา่งขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานจากคณะกรรมการ 
 ๕. เขตพื้นทีก่ารศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานตามล าดบั 
เพื่อจดัท าขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานต่อไป 
    ๖. รบัแจง้การจดัสรรงบประมาณตามขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานจากส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    ๗. แจ้งให้สถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลง 
ผลการปฏบิตังิานเพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษา 

ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามข้อตกลง 

ผลการปฏบิตังิาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
 
 



 

 ๔.๓ การบริหารงบประมาณ 

 การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั  
 ๑. วเิคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเรจ็ของงาน/โครงการ 
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกนั หรอืต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน  
งบลงทุน งบด าเนินการ  และรายจ่ายอื่น) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาพจิารณา 
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน/งาน/โครงการที่เห็นว่ามคีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
ตามนโยบายเรง่ด่วน 
 ๒. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นอ านาจของ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓. ก าหนดเกณฑแ์ละแนวทางการใชเ้งนิเหลอืจ่ายที่เป็นอ านาจของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
 ๔. ส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ก่สถานศกึษาสามารถด าเนินการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
ตามอ านาจของสถานศกึษาหรอืคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาบรหิารงบประมาณไดเ้ป็นไปตามภารกจิทีก่ าหนดไว้
ในแผนปฏบิตักิารและเป็นไปตามความจ าเป็นเรง่ด่วน  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

๕.  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 

 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

งานตดิตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 



 

 ๕.๑ การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั   
   ๑. ศกึษารายละเอยีดแผนปฏบิตักิารของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
   ๒. จดัท าแผนก ากบัตดิตามตามแผนการปฏบิตัปิระจ าปี เพื่อเร่งจดัให้มกีารด าเนินการ
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผน 
   ๓. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินการตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของ 
สถานศกึษา 
   ๔. ประสานแผนการตดิตาม ก ากบั การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพืน้ที่ 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑. งาน/โครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนไดม้กีารน าไปสู่การปฏบิตั ิ  
  ๒. ทราบผลการด าเนินงานระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนงาน/
งาน/โครงการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตดัสนิใจบรหิารจดัการ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
   ๒. ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

 ๕.๒ การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั   
   ๑. ประเมนิแผนกลยทุธข์องเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
   ๒. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศกึษา 
   ๓. ร่วมกบัสถานศกึษาก าหนดปัจจยัหลกัผลส าเรจ็และตวัชีว้ดั (Key Performance 
Indicator : KPI) ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศกึษา 
   ๔. เขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษาจดัท าตวัชี้วดัผลผลติที่ก าหนดตามขอ้ตกลง
ผลการปฏบิตังิาน 
   ๕. ประเมนิผลผลติตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   การด าเนินงานตามแผนงาน /งาน /โครงการ ตามตัวชี้ว ัดบรรลุผลส าเร็จเกิด 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
 



 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 ๒. ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

 ๕.๓ การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั    
 ๑.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานก าหนดและจดัส่งตามเวลาทีก่ าหนด 
 ๒.  จดัท ารายงานผลการประเมนิเป้าหมายผลผลติตาม ขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 
 ๓. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเผยแพรส่าธารณชน 
 ๔. วเิคราะห์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศกึษา และจดัท าข้อสรุป
เสนอคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. มรีายงานผลการด าเนินงานที่มขี้อมูลเพียงพอส าหรบัปรบัปรุงแผนกลยุทธและ
พฒันาแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ๒.  สาธารณชนรบัทราบผลการด าเนินงานของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม  
 ๒. ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
  ๑.  รวบรวม  ศกึษา  วเิคราะห ์  กลัน่กรอง  ขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา  เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๒.  จดัประชุม และจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓.  ประสานงานกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๔. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รบัทราบและด าเนินการ 
  ๕. ติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศกึษา 



 

  ๖. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของกลุ่ม/กลุ่มงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  การด าเนินงานของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ๒.  การจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานของเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา เป็นไปอย่าง
ทัว่ถงึและมคีุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 


