


 
 

 

ค ำน ำ   

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 

อ านาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ขึ้น 

  ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ                     

ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ในการด าเนินงานให้ส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สำรบัญ 

 

           หน้ำ 

 

 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ.    1 

 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ.    6   

 งานวิเคราะห์และพัมนานโยบายทางการศึกษา        9 
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1.ชื่องำน 
 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.ขอบเขตของงำน 
 3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.3 การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน 
 3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.5 การจัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

4.ค ำจ ำกัดควำม 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ า
หรือเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามใน  
ด้านการจัดหา การจัดการและการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนด 
การหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็ว
ได้ ในเรื่องเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไข
ปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 
 การรายงาน (Report) คือ การก าหนด ระบุรายเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมา 
ได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 
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5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2) จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผน
ก ากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อก ากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
  3) จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและ
สะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง   

4) เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 
  5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ของ     เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 
 

5.2 กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
  2) การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบาย
และแผน 
  3) จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ 
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
  4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
  5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
  6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกลยุทธ์ สพฐ. 

ที ่ ผังขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดงำน 
เวลำ

ด ำเนินกำร 
1  

 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดฯ 
 
 

จัดท าแผน ก ากบัติดตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี  
และการติดตามกลยุทธแ์ละนโยบายของหน่วยงาน 

 
 

จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานฯ 
 
 

เสนอผู้มีอ านาจพจิารณา 
 
 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล/ 
เผยแพร ่

 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ย.- 
ต.ค. 

2 2) จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
แผนก ากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์
และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อ
ก ากับติดตามเร่งรัดให้มีการด าเนนิงานตามที่
ได้ก าหนดไว้ในแผน 

ก.ย.- 
ต.ค. 

3 3) จัดท ารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ 

การตรวจราชการแบบบรูณาการของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตร ี

ต.ค.-พ.ย. 

4 4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา/ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนางาน 

ก.ย. 

5 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดท า
ข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษา
และสาธารณชน 

ก.ย. 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ที ่ ผังขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดงำน 
เวลำ

ด ำเนินกำร 
1  

 
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอยีดประเด็นการตรวจราชการ 

ตามนโยบายการตรวจ 
 
 

ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน 

ที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 

วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
 
 

เสนอผู้มีอ านาจพจิารณา 
 
 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งให้น าข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงและพัฒนางาน 
 
 
 

สรุปผลและรายงานต่อหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ก.ย.- 
ต.ค. 

2 2) การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ
และตรวจราชการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการ
ส านักงานจังหวัด ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลุ่ม
นโยบายและแผน 

ต.ค.-พ.ย. 

3 3) จัดท ารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ 

การตรวจราชการแบบบรูณาการของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตร ี

ต.ค.-พ.ย. 

4 4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

ก.ย. 

5 6) การสรุปผลและรายงานต่อหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

ก.ย. 
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1.ชื่องำน 
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3.ขอบเขตของงำน 
 3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
 3.3 เครื่องมือการประเมินผล 
 3.4 การประสานแผนการประเมินผล 
 3.5 การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ 
 

4.ค ำจ ำกัดควำม 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น 
จึงเป็นกระบวนการชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 

5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่งมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

  3) ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

  4) สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมนิส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพฒันางาน 

  6) สรุปผลการด าเนินงาน 

 5.2 ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจดัท ารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

  2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสดุแผนและจัดท ารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปพัฒนางานองค์กร 

  3) สรุปผลการด าเนินงาน 

 5.3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

  2) สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 

  3) ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

  4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝา่ยบริหารพิจารณา 

  5) รายงานผลการประเมิน 



 
 

7 

 
 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

ที ่ ผังขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดงำน 
เวลำ

ด ำเนินกำร 
1  

 

ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการตดิตามประเมนิผล 
และการรายงานการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

 
ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับรายงาน 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

 
 

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

จัดท ากรอบแนวคิด 
การพัฒนาระบบติดตาม 

 
 
 

ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผล และส่งผลไปให้ 
น าไปใช้ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกล
ยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ข้ัน
พื้นฐาน 

 

1 เดือน 

2 2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่งมือการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

 

1 เดือน 

3 3) ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1 เดือน 

4 4) สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอ
ต่อคณะผู้ประเมินส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1 เดือน 

5 5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 

 
6 เดือน 

6 6) สรุปผลการด าเนินงาน 2 เดือน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

ที ่ ผังขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดงำน 
เวลำ

ด ำเนินกำร 
1  

 

ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการตดิตามประเมนิผล 
และการรายงานการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

 
ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับรายงาน 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

 
 

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

จัดท ากรอบแนวคิด 
การพัฒนาระบบติดตาม 

 
 
 

ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผล และส่งผลไปให้ 
น าไปใช้ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกล
ยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ข้ัน
พื้นฐาน 

 

1 เดือน 

2 2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่งมือการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

 

1 เดือน 

3 3) ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1 เดือน 

4 4) สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอ
ต่อคณะผู้ประเมินส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1 เดือน 

5 5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 

 
6 เดือน 

6 6) สรุปผลการด าเนินงาน 2 เดือน 
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1. ชื่องำน : งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
จัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบท
ของแต่ละพ้ืนที ่
 

3. ขอบเขตของงำน 
 1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบาย จุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
 พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือศึกษา ก าหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวดั รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 2) ศึกษาผลการด าเนินงาน หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนากากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 

5) จัดท านโยบาย จุดเน้นและเปา้หมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 6) เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
 8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนนิงาน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ผังข้ันตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ 
1  

 
ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนินงาน รายงานการศึกษา  

วิจัยที่ผา่นมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
 

 
 

จัดท านโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท. 
 
 

                                               ไม่เห็นชอบ 
 

กพท.พิจารณา 
 

 
        เห็นชอบ 

 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและน าไปใช ้

 
 

 
 

 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจงัหวัด รวมทั้งหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาผลการด าเนนิงาน หรือการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 

2 เดือน 

2 4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนา
กากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา 

5. จัดท านโยบาย จุดเนน้และเปา้หมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบับริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน และสนับสนนุการน าไปใช้ในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 

1 เดือน 

3 6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้น
และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

15 วัน 

4 7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุน
การน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 

 

15 วัน 

5 8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

2 เดือน 

 




