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งานวิเคราะห์
งบประมาณ
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานวิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่าย

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถนําผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
4. คําจํากัดความ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของ
กิจการนั้น พร้อมทั้งนําข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินว่า สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้จากทุกแหล่งเป็น
ตัวกําหนดขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของ
รายได้ รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนีผ้ ูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่ละคน
ต้องการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควรมี ต้องไม่
ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ขอ้ มูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยจัดทําขึ้นอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง
สํารวจและรายงานข้อมูล
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
5.3 คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ขอ้ มูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณา กรณีพจิ ารณาไม่เห็นชอบ
เอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนําเสนอผูอ้ ํานวยการ
พิจารณาใหม่
5.5 จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5.6สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หน่วยงาน สํารวจ
และรายงานข้อมูล

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ใ
คณะกรรมการฯ ประชุม
1. วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน /งาน / โครงการ
2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน / งาน / โครงการ

ไม่เห็นชอบ
ผู้อํานวยการพิจารณา
เห็นชอบ
จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจ่าย
/ เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง

รายงาน กพท./สพฐ.

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
สพท. กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่องาน งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

แจ้งการสํารวจ/รายงานข้อมูล

2.

แต่งตั้งคณะกรรมการ

3.

คณะกรรมการวิเคราะห์/จัดทํา
ไมเห็นชอบ

4.

ผู้อํานวยการพิจารณา

รายละเอียดงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุม่ หรือ
หน่วยงานภายในทุกแห่ง สํารวจและรายงานข้อมูล

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ

6.

รายงานต่อ กพท./สพฐ.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าใช้จ่ายแผน / งาน / โครงการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

ผู้อํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

ตลอด
ปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและ
เผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง

ตลอด
ปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

นําเสนอ กพท./สพฐ. เพื่อรับทราบ

ตลอด
ปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

เห็นชอบ

5.

เวลา
ดําเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ

รายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายได้
ถูกต้อง/เป็นระบบ

คณะกรรมการ

เอกสารอ้างอิง :

1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รายงานการประชุม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

2. ระเบียบวาระการประชุม
4. เอกสารการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2.เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย
หรือให้กอ่ หนี้ผกู พัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการโครงการให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่นี้ หมายถึงการ
วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาได้เสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณทีส่ ํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ได้แก่ งบบุคลากร
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบ
เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย

92

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
จัดตั้งงบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณ
7.แจ้งผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละเห็ นชอบของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ให้
สถานศึ ก ษารั บทราบเพื่อ ดําเนิ นการประสานกั บหน่ วยงานภายนอกต่อ ไป
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงาน
อื่น
1) ประสานงานการขอรั บ การสนั บ สนุน งบประมาณจากหน่ ว ยงานภายนอก
สําหรั บ การดําเนิ น งานโครงการของสถานศึ ก ษา
2) วิ เ คราะห์ ง าน/โครงการ/กิ จกรรมที่ ส ถานศึ ก ษาเสนอฯ เพื่ อ มิใ ห้ มี ความ
ซ้ําซ้ อ นในรายการงบประมาณที่ ได้ รั บจั ด สรรจากหน่ ว ยงานต้ นสัง กั ด
3) เสนอผู้ บั ง คั บบั ญ ชาผู้ มี อํานาจ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมั ติ แ ละเห็ น ชอบในการ
ขอรั บการสนั บ สนุน ฯ
4) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มัติแ ละเห็นชอบของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ให้
สถานศึ ก ษารั บทราบเพื่อ ดําเนิ นการประสานกั บหน่ วยงานภายนอกต่อ ไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ

สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณเสนอ
เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
ขอตั้งงบประมาณ

สพท.และสถานศึกษาร่วมกําหนดเป้าหมายและผลผลิต

จัดทําคําของบประมาณ
ไม่เห็นชอบ

กพท. พิจารณา

เห็นชอบ

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

94

6.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอืน่ ๆ
ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ สําหรับสถานศึกษา

วิเคราะห์ง าน/โครงการ/กิ จ กรรมฯ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วามซ้ํา ซ้ อ นในรายการ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด

ผูมีอํานาจพิจารณา
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ของสํานักงบประมาณ
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
สพท..........กลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
ระบบคําขอจัดตั้งงบประมาณมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินงาน
1
- แจ้งนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดปีงบประมาณ
- แจ้งนโยบายแผนพัฒนา
- แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการของบประมาณ
2
- สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
- สถานศึกษาจัดทําคําขอ
- คณะกรรมการฯวิเคราะห์

3

รหัสเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
คณะกรรมการ

- คณะกรรมการฯวิเคราะห์ความเหมาะสม

ตลอดปีงบประมาณ
คณะกรรมการ

4
-สพท. กําหนดเป้าหมาย/ผลผลิต

5

ไม่เห็นชอบ

กพท. พิจารณา

เห็นชอบ

- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6

เห็นด้วย

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
เอกสารอ้างอิง 1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รายงานการประชุม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สํานักงานฯ / สถานศึกษา ร่วมกันกําหนด
เป้าหมายและผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
-จัดทําและเสนอของบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

-กพท. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

ตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

ตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารคําขอ
งบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ

คณะกรรมการ

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม
ประเมินผลและรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ระเบียบวาระการประชุม
4. เอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
สพท. กลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นเป็นระบบต่อเนื่องกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ประสานงานการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ
ประสานการขอรับการสนับสนุน
จากหน่ ว ยงานภายนอกสํา หรั บ การดํา เนิ น งาน
โครงการของสถานศึ ก ษา
2
วิ เ คราะห์ ง าน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษา
ตลอดปีงบประมาณ
วิเคราะห์ง าน/โครงการ/กิ จ กรรมฯ เพื่ อ มิ ใ ห้
เสนอฯ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วามซ้ํา ซ้ อ นในรายการ
มี ค วามซ้ํา ซ้ อ นในรายการงบประมาณที่
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากหน่ ว ยงานต้ น
ได้ รั บ จั ด สรรจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
สั ง กั ด
3
- เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อํา นาจ เพื่ อ พิ จ ารณา
ตลอดปีงบประมาณ
อนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ฯ
ผู้มีอํานาจฯ
- แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ ส ถานศึ ก ษารั บ ทราบเพื่ อ
ดํา เนิ น การประสานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกต่ อ ไป
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
4
รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ การระดมทรัพยากรทาง
ของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
การศึกษาที่เพียงพอต่อ
หน่วยงานภายนอก
ความต้องการพัฒนาของ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
สถานศึกษา
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารคําขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานจัดสรรงบประมาณ

98

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้กบั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4. คําจํากัดความ
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนีผ้ ูกพัน ทั้งนี้ อาจดําเนินการโดยใช้การอนุมตั ิเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามทีส่ ํานักงบประมาณกําหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สําหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จดั สรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาํ หนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ หรือสถานศึกษา รวมทัง้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติ
การประจําปี
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี
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6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
5.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปี เพือ่ ให้เป็น
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน
2) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัตติ ามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
ประสาน/สนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ
สนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงาน
ตามโครงการ

ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงาน
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6.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต
ของหน่วยงาน
การกําหนดหลักเกณฑ์ และการปฏิบัตติ ามเกณฑ์งบประมาณ

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน
และการเสนอแนวทางการจัดทําให้แก่สถานศึกษา

การจัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ
บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
สพท. …………....……………กลุ่ม......นโยบายและแผน……………
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สถานศึกษาและกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
ตลอดปีงบประมาณ
แต่งตั้งกรรมการฯ
งบประมาณ
2.

คณะกรรมการพิจารณา

3.
4.

แจ้งผลการจัดสรร
ประสาน สนับสนุนจัดทําโครงการรองรับ

5.
6.

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

ตลอดปีงบประมาณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ ตลอดปีงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม และ
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี
. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน

สนับสนุนการดําเนินการ

เอกสารอ้างอิง :
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์

รหัสเอกสาร : ……………………………..
มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุ่มนโยบายและ
แผน
ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ.

ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและ
แผน

คณะ
กรรมการ
กลุ่มนโยบายและ
แผน
กลุ่มนโยบายและ
แผน

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและ
แผน

2. ระเบียบวาระการประชุม

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
สพท. …………....……………กลุ่ม......นโยบายและแผน……………

ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ
ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจําปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย
ผลผลิต

2.

การกําหนดหลักเกณฑ์งบประมาณ

3.

- การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณ
จัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณประจําป
ไม่เห็นชอบ

4.

กพท พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของ
หน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้
สถานศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ

ผลการจัดสรรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

คณะ
กรรมการ

จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีปฏิบัติการ
ตลอดปีงบประมาณ
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติ เพื่อจัดทําเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบ/เสนอผวจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ.

กลุ่มนโยบายและแผน

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
5.

เอกสารอ้างอิง :

ตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

2. ระเบียบวาระการประชุม

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

3. รายงานการประชุม
การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

การติดตาม วัดและประเมินผล การรายงานผลทั้งใน
ระดับหน่วยงานและสถานศึกษา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานบริหารงบประมาณ
(การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารงบประมาณ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการ ทุก
โครงการ การวิ เ คราะห์ ค วามสํ า คั ญ ความจํ า เป็ น ในการใช้ จ่ า ยงบประมาณโอนและเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอน
เงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ
จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก
สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี
5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ
เป็นเงินเหลือจ่าย
5.4 กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
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5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดําเนินการ
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูล/แต่งตัง้ คณะกรรมการ

1) วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย
3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการทีเ่ หมาะสม
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ไม่เห็นชอบ
กพท.
พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่อนุมตั ิ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา

อนุมัติ
รายงาน สพฐ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้ง กลุ่ม / สถานศึกษา /
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปี
7.5 แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิม่ เติม
8.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
8.3 ประกาศ สพฐ. เรือ่ ง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน)…….งานบริหารงบประมาณ…………………
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน

สพท. …………....……………กลุ่ม...นโยบายและแผน……………

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ระบบการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และครอบคลุมภารกิจ
ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจ ศึกษาข้อมูลงบประมาณ
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือ
จ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี

ศึกษาข้อมูลงบประมาณ /
แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.
คณะกรรมการวิเคราะห์ ดําเนินการฯ
1) วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย
3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่
เหมาะสม
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.

ไม่เห็นชอบ

กพท.พิจารณา

คณะกรรมการ ดําเนินการ
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล
ต่อเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่าง
แผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย
- กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน

ส.ค.

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ส.ค.

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

กพท.
(เลขานุการ)

ส.ค.

กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

4.

ไมอนุมัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา

ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

ก.ย.

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ก.ย.

กลุ่มนโยบาย
และแผน

อนุมัติ

5.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงาน สพฐ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงาน สพฐ. / แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

6.
แจ้งกลุ่ม / สถานศึกษา / หน่วยงานภายใน ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการ

แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจาก
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ก.ย.

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

7.
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

เอกสารอ้างอิง :
1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระเบียบวาระการประชุม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

ก.ย.

กลุ่มนโยบาย
และแผน

3. รายงานการประชุม
4. เอกสารแบบรายงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานติดตาม ประเมิน
และ รายงานผล
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามนโยบายและกลยุทธ์
3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

4. คําจํากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่
ดําเนินการเป็นประจําหรือเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนําเข้า
(Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน
โดยทั่วไปมักติดตามใน ด้านการจัดหา การจัดการและการนําทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแผนและกําหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์
ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือ
ผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จดั การแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บุคคลในหน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่
ละรายงานไว้ดว้ ย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม
เร่งรัดให้มกี ารดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน
3) จัดทําเครือ่ งมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

5.2 การติ ด ตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูต้ รวจราชการสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผูต้ รวจราชการ เสนอผูม้ ีอํานาจพิจารณา
5.แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
สพท. และสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ สพท. และแผนกํากับติดตาม
การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ
เพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของ
ผู้เกี่ยวข้อง

เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
และจัดทําข้อสรุปเสนอ กพท.และสาธารณชน
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6.2 การติ ด ตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ
ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการฯ
วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน
สรุปและรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบติดตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
สพท. กลุ่มนโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
ตามนโยบายและกลยุทธ์
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

ลําดับที่
1.
2.

3.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดฯ
จัดทําแผน กํากับติดตาม แผนปฏิบัติการประจําปี และการติดตาม
งานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงาน

จัดทําเครือ่ งมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ

เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

4.

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน

5.
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล /
เผยแพร่

รหัสเอกสาร : ……………………………..

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้
ในแผน

ก.ย.-ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

ต.ค.-พ.ย.

กลุ่มนโยบายและแผน

3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง

ต.ค.-พ.ย.

4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตามต่อผู้มีอํานาจ พิจารณา

มาตรฐานคุณภาพงาน

เครื่องมือกํากับ ติดตามสอดคล้อง
กับเครื่องมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กย.

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

5).แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี(Annual Year
Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

ก.ย.

มีการเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี(Annual
Report)
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที
การศึกษาเพื่อทราบ

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน,
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามฯ

เอกสารอ้างอิง :
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
สพท. กลุ่มนโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตามนโยบายและกลยุทธ์สํานักงาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

ลําดับที่
1.
2.

3.
4.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ

วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจ
ราชการสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน

ก.ย.-ต.ค.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่

ต.ค.-พ.ย.

เจ้าหน้าที่

3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

ต.ค.-พ.ย.

จัดทํารายงานครบถ้วนตามประเด็น
และแบบรายงานของผูต้ รวจราชการ

เจ้าหน้าที่

กย.

ข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนางาน

เจ้าหน้าที่

ก.ย.

การเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี(Annual Report)
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที
การศึกษาเพื่อทราบ

5)แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

5.

สรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน,
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามฯ

เอกสารอ้างอิง :
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ

4. คําจํากัดความ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิข์ องแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน
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5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป
พัฒนางานองค์กร
3) สรุปผลการดําเนินงาน
5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตาม
แผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ
ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
ประสาน / ประเมินผล /
สรุปผลการดําเนินงาน

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา

ปรับปรุงพัฒนางาน

สรุปผลการดําเนินงาน
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6.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลฯ

ประเมินผล

สรุป / รายงานผลฯ

6.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ
สร้างแบบประเมินแผนงานตามโครงการฯ
ประสาน / ดําเนินการประเมินผล /
สรุปผลการดําเนินงาน

เสนอผูมีอํานาจ

รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
สพท. กลุ่มนโยบายและแผนงาน งานติดตามประเมินผลและรายงาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน เขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

รหัสเอกสาร : ……………………………..

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการ
รายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

1 เดือน

ศึกษาจากบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และนําปัยหาอุปสรรคเป็นประเด็นในการ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

2.

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

1 เดือน

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน

3.

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1 เดือน

ศึกษาทฤษฎีและ Best Practices
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ
รายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

1 เดือน

เค้าโครงการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจยั
สอดคล้องกับบริบท ของเขตพื้นที่
การศึกษาและทฤษฏีรวมทั้งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน

-เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ
ต่างหน่วยงานรวมทั้งสาธารณชน
-ส่งเสริมให้ กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษา
นําไปใช้ประโยชน์

กลุ่มนโยบายและแผน

4.
5.

จัดทํากรอบแนวคิดการ
พัฒนาระบบติดตาม

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

6.

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผล และส่งเสริมให้
นําไปใช้ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 เดือน

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน
เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการ
วิจัย และส่งเสริมให้นําไปใช้ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารอ้างอิง :
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
2. แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{

จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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