คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

นางบังอร ชมเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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1. ชื่องาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่ว ยงาน ผลการดาเนินงานการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกาหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบาย จุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. คาจากัดความ
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดาเนินงานเพื่อศึกษา กาหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุม ชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาผลการดาเนินงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนากากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
6) เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาผลการดาเนินงาน หรือการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2 เดือน

4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนา
กากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน

1 เดือน

3

6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้น
และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15 วัน

4

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุน
การนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา

15 วัน
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8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

2 เดือน

1
ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงาน รายงานการศึกษา
วิจัยที่ผา่ นมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จัดทานโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท.

ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา

2
เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
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1. ชื่องาน : งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
2) การจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาแล้ ว จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
4) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชีว้ ัดความสาเร็จ (Key performance
Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative)
7) นาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

1
ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน

2

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

3

กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ

ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

4

5

6

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนทีต่ ั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
4. กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(Key performance Indicators:KPIs)
และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative)
7. นาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
9. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

15 วัน

15 วัน
ตลอดปี

ตลอดปี
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1. ชื่องาน : งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) การนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ
4. คาจากัดความ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ต.ค.

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย
และงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค.

3. กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

ต.ค.
ต.ค.

5. นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ต.ค. –
พ.ย.

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
และสาธารณชน
7. ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา

ต.ค. –
พ.ย.

9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

พ.ย.

1

2
ทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ

3

กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจาปี

ไม่เห็นชอบ

4

กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

5

เผยแพร่/นาแผนสู่การปฏิบัติ/
สนับสนุน/ช่วยเหลือ สถานศึกษา

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6

