
 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 
  1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  2. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
   
 
 
 
 

นางบังอร ชมเกษร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ชื่องาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

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

4. ค าจ ากัดความ 
 พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพื่อศึกษา ก าหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวดั รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2) ศึกษาผลการด าเนินงาน หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
 4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนากากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 

5) จัดท านโยบาย จุดเนน้และเปา้หมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนนุการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 6) เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
 8) ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนนิงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

ที ่ ผังข้ันตอนการท างาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
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. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

2 เดือน 

2 4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนา
กากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา 
5. จัดท านโยบาย จุดเน้นและเปา้หมาย
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 
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1. ชื่องาน : งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 1) การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 
 2) การจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
 3) การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ            
ใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องและผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 
 3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 

 4) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.) ก าหนดกลยทุธ์จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 6) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชีว้ัดความส าเร็จ (Key performance 
Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative) 
 7) น าแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 
 8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 9) สนับสนนุช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ผังข้ันตอนการท างาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
1  

 
 

ทบทวนภารกิจ ศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ 
 สพท. 

 
                                              

ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  

และกรอบแผนงาน/โครงการ 
 

 
                                         ไมเ่ห็นชอบ 

 
กพท.พิจารณา 

 
 
        เห็นชอบ 

 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและน าไปใช ้

 
 

 
 

 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา 
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เก่ียวข้องและผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

1 เดือน 

2 3. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อจัดท าแผนทีต่ั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School 
Mapping 

1 เดือน 

3 4. ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
6.ก าหนดผลผลติ (Outputs) ผลลัพธ์ 
(Outcomes) และตัวชี้วดัความส าเร็จ 
(Key performance Indicators:KPIs) 
และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative) 

1 เดือน 

4 7. น าแผนพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 

15 วัน 

5 8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง 
9. สนบัสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

15 วัน 
ตลอดป ี

6 10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

ตลอดป ี
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1. ชื่องาน : งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2) การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ 
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 3) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 5) น าเสนอแผนปฏบิัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
 7) ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 8) สนับสนนุช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 9) ติดตาม ประเมนิและรายงานผลการด าเนนิงาน   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ที ่ ผังข้ันตอนการท างาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
1  

 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
 

 
 

ทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ 
 

 
                                              

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 
 

 
                                         ไมเ่ห็นชอบ 

 
กพท.พิจารณา 

 
 
        เห็นชอบ 

 
เผยแพร่/น าแผนสู่การปฏิบัติ/ 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย
และงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ต.ค. 

2 2. ทบทวนกลยทุธ์ตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบตัิงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

ต.ค. 

3 3. ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏบิตัิการ
ประจ าป ี
 

ต.ค. 
ต.ค. 

4 5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

ต.ค. – 
พ.ย. 

5 6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้สถานศึกษา 
และสาธารณชน 
7. ด าเนนิการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8. สนบัสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 

ต.ค. – 
พ.ย. 

6 9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

พ.ย. 


