
 
(เคาโครง) 

 

ผลงานที่เปนผลการดาํเนินงานที่ผานมา 
 

1. ช่ือผลงาน   ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  
                   ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด 
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1    
                   ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

 3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
1. คูมือการปฏิบัติงาน กลุมนโยบายและแผน  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. การบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง 

     3.  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
     4.  เทคนิคการประสานงาน (Coopertion Technique) 
     5.  ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 

 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
4.1 ความเปนมา  

  นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล  จนจบการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  เปนนโยบายของรัฐบาล  นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี ที่ไดแถลงนโยบายสงัคมและ
คุณภาพชีวิต  ดานการศึกษา  เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย  โดยคํานึงถึง 
การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร  ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ  ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู  รวมทั้งชนกลุมนอย  โดยสงเสรมิการใหความรูต้ังแตอยูในครรภ
มารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแล อยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่มุงเนนใหคนไทย ไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ  ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรูของคนไทย  เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและสงเสริมการมสีวนรวมของ ทุกภาคสวนของสงัคมในการบรหิารและจัดการศึกษา  และเพือ่ลด
ภาระคาใชจาย เปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครองโดยรัฐสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการเรียน 
การสอน (คาใชจายรายหัว)   คาหนังสือเรียน  อุปกรณการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  จากแผนงานสนับสนุนการศึกษาต้ังแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  รวม   ๕  รายการยอย 
 
 
 



สพฐ. ไดกําหนดตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป  โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในตัวช้ีวัดที่  12  รอยละของนักเรยีน 
ที่ไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หนวยวัด : รอยละ 1.50 ซึ่งเปนการประเมินผล
เพื่อใหทราบวานักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต้ังแตระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) สําหรับรายการ 

(1) คาจัดการเรียนการสอน  
(2) คาหนังสือเรียน  
(3) คาอุปกรณการเรียน  
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน   
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
โดยมีโครงการรองรับตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ทั้งน้ี   แผนปฏิบัติการประจําป 
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

4.2 วัตถุประสงค  
       เพื่อใหนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ทุกคน

ไดรับการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุน
คาใชจายในรายการพื้นฐานให    ไดแก   คาจัดการเรียนการสอน  คาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน      
คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 

 

สูตรการคํานวณตามตัวชี้วัด :  
 

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 

เกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด : 
ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100 
 

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1   

: นักเรียนจํานวน   20,929   คน (ระดับ 5) 
 

4.3 กระบวนการดําเนินงาน  
ระดับสถานศึกษา 

1. ใชขอมูล 10 มิถุนายน 2557  
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ สพป. /สพม. 

X 100 



  1. ใชขอมูล 10 มิถุนายน 2557  
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

    สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เปนหนวยงานทีส่งเสริม  
สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร ซึ่งดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบรายจายตาง ๆ ใหแกโรงเรียนในสังกัดแตละ
งบประมาณแตละรายการ  โดยใชหลักการบรหิารและตรวจสอบตามกระบวนการวงจรเดมิง่ (PDCA) 
หลักธรรมมาภิบาล หลักการทํางานเปนทีมหรือยึดหลักการมีสวนรวมเนนความโปรงใส ทันสมัย ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล  และเปนไปตามระเบียบวาดวยการบรหิาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และตามหลกัเกณฑและแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

    สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  ไดแตงต้ังคณะกรรมการ 
รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของนักเรยีนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยวัด  :  รอยละ 1.50   ซึ่งเปนการประเมินผลเพื่อใหทราบวานักเรียนไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
 

ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
                         ข้ันตอนการดําเนินงาน เปน  2  ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาขอมลูพื้นฐานโครงการ   
ระยะที่ 2  การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ เครื่องมอืที่ใชในการจัดเกบ็ขอมลู คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
 

5. ผูรวมดําเนินการ  
     ประกอบดวย  
       1.นายธิติวุฒิ  มังคลาด         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สัดสวนของผลงาน  80  %  
       2.นางจันทรธิรา วงษวรรณา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สัดสวนของผลงาน  20  %  
 

6. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏิบตัิ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน)  
     ระยะท่ี 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานโครงการ 

- ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ 
  อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน     (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- ศึกษาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557   โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
  ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- แนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจดัการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 
  จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ สพป.อุตรดิตถ เขต 1   (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- ขอมูลพื้นฐาน ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ      (นางจันทรธิรา วงษวรรณา) 

 
 

   
 

     ระยะท่ี 2  การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ  
                  อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  



- ศึกษารายละเอียด ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ป 2557  ของ สพฐ./สพป./ร.ร. 
(นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 

- สรางเครื่องมือที่ใชในการจัดเกบ็ขอมลู แบบสอบถาม  (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- รวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียน ทกุโรงเรียน   (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- ประมวลผลและวิเคราะหขอมลูที่ไดจากแบบสอบถาม  จัดทาํคาความถ่ี (Frequency)   
  และคารอยละ (Percentage) ที่ได     

(นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- จัดทําสรุปรายงานขอมูลโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 
  จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามแบบรายงานของ สพฐ.  (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
- การรายงานขอมลูตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 
  การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรมติดตามฯ  ของ สพฐ. 
             (นางจันทรธิรา วงษวรรณา) 

7. ผลสําเร็จ 
    7.1 ผลสําเร็จของงาน 
    ดานปริมาณ 

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษา  
               จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕7  จํานวนทั้งสิ้น  20,929  คน   แยกระดับการศึกษา ดังน้ี  

   ๑. ระดับกอนประถมศึกษา              4,112     คน  
   ๒. ระดับประถมศึกษา            14,411     คน  
   ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    2,406     คน 

    ดานคณุภาพ  
๑. นักเรียนมีความรูทักษะกระบวนการตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูจากการเรียนรูที่มีความ

พรอมทั้งหนังสือเรียน แบบฝกหัด อุปกรณการเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติดานตาง ๆ เสรมิการเรียนรู
ในหองเรียน  

๒. นักเรียนมีความรูและประสบการณจากการจัดกิจกรรมวิชาการและกจิกรรมทัศนศึกษา  
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงคจากการจัดกจิกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด ฯลฯ  
๔. นักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรูและ 

การสือ่สารอยางสรางสรรค  
๕. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเนน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทกุระดับ

โดยเนนการเสริมสรางจินตนาการอยางไมมีขอบเขตจากัด ผานกระบวนการเรียนรูการใชสื่อและอปุกรณ 
การเรียน และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
       6. สามารถดําเนินการแกไขปญหานักเรียนขาดเรียน ออกกลางคัน กอนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  
          7. เพื่อประโยชนโดยตรงแกเด็กนักเรียนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
 
 

   
 
          8. เพื่อใหโรงเรียนจัดหาปจจัยพื้นฐานทีจ่ําเปนตอการดํารงชีวิตของนักเรียนในสังกัดไดตรงกบั 
ความจําเปน และเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดมากที่สุด 

9. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนยากจนไดตามความเหมาะสม 



 

7.2 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด  
 

ดานปริมาณ  
  ๑. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. รัฐสนับสนุนคาใชจายใหผูปกครองของนักเรียนครบทุกคน 
 

ดานคณุภาพ  
๑. รอยละของผูปกครองมีความพงึพอใจที่ไดรบับริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (100%)   
๒. รอยละของนักเรียนมีความพรอมดานตาง ๆ ทั้งดานการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน 

เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน หนังสอืเรียน แบบฝกหัดและกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (100%)    
3. ระดับความสําเรจ็ของนักเรียนมีความรูและประสบการณจากการจัด กิจกรรมวิชาการและ 

กิจกรรมทัศนศึกษา (100%)    
4.รอยละของนักเรียนมีคุณลกัษณะอันพงึประสงคตามหลักสูตรจากการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด) (100%)   
๕. รอยละของนักเรียนมทีักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการแสวงหา

ความรูและการสือ่สารอยางสรางสรรค (94.53%)   
๖. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (100%)   
๗. รอยละของนักเรียน  ที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก

การประเมินระดับชาติเพิ่มข้ึน (39.40%)   
๘. รอยละของเด็กปฐมวัยทีม่ีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลกัสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

(100%)  
 

ดานการมีสวนรวม 
นักเรียน  ผูปกครอง  คณะกรรมการภาคี  4  ฝาย  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ของสถานศึกษาในสังกัด มีสวนรวมในระดับมากท่ีสุด (ระดับ 5) ในข้ันตอนตางๆ ของการดําเนินงาน 
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ผลสําเร็จตามคํารบัรองปฏิบตัิราชการ ของ สพฐ.  
ผลการดําเนินงานตามคํารบัรองปฏิบัติราชการตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 

ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  ดําเนินการไดคะแนนระดับ 5  (ดําเนินการได 100%)   

 
 

 
 
 

   
 

8. ประโยชน/บทเรียนทีไ่ดจากผลการดําเนินงาน   
1. นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการสนับสนุนรายการ 

คาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครือ่งแบบนักเรียนและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 



2. นักเรียนมีความพรอมทีจ่ะเรียน เน่ืองจากไดรบัการสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและ 
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

3. สถานศึกษาสามารถจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมปีระสทิธิภาพ มากข้ึน 
4. ผูปกครองนักเรียนไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ เน่ืองจาก ลดคาใชจายในเรื่อง คาจัดการ 

เรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สามารถนํา
เงินสวนน้ีไปใชในชีวิตประจาวันในเรือ่งอื่นๆ ได เปนการกระตุนเศรษฐกจิไดอีกทางหน่ึง  

5. ผลการดําเนินงานตามคํารบัรองปฏิบัติราชการตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 
ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดําเนินการไดคะแนนระดับ 5 (ดําเนินการได 100%) ใชเปนบทเรียนใน
การปรับปรงุแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป   
 

9. ความยุงยากในการดําเนนิการ/ปญหา/อุปสรรค 
       1. เอกสารแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา    
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มาไมทันเปดภาคเรียน 
       2. แนวทางการดําเนินงานมีรายละเอียดมาก หลายข้ันตอน และมีความยุงยากในการดําเนินงาน 
        3. บัญหาความยุงยากเกี่ยวเน่ืองกับระเบียบการเบิกจายเงินทัง้ตอฝายโรงเรียนและฝายผูปกครอง  
       4. บัญหาการเพิ่มภาระงานธุรการของคร ู
       5. บางสํานักพิมพสงหนังสือลาชาไมตรงตามจํานวนทีส่ั่งซือ้และไมไดมาตรฐานทัง้เน้ือหาและคุณภาพ  
 

10. ขอเสนอแนะ 
    มีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังน้ี 
   1) ผูบรหิารสถานศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนที่รบัผิดชอบงานดานนโยบายและแผน ควรศึกษา
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติใหเขาใจอยางละเอียด 
   2) ผูรับผิดชอบงานขอมลูสารสนเทศของโรงเรียนควรจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัโรงเรียน 
 ใหครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

3) ผูที่ไดรับมอบหมายใหกรอกขอมลูตามแบบเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน  ควรดําเนินการดวย 
ความรอบคอบ ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็วและทันตามกําหนด 
   4) ผูบรหิารสถานศึกษาควรมีการตรวจทานขอมลูที่ครผููที่ไดรับมอบหมายกรอกขอมลูทกุครั้งกอน 
การรบัรองขอมลูอยางจรงิจงั 
   5) หนวยงาน สถานศึกษา ผูเกี่ยวของตองประชาสัมพันธ แนวทาง วิธีการ การปฏิบัติในการใชสิทธิ 
ตามโครงการที่ถูกตอง ใหผูปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 

   
 

 

  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
ความเปนจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ .................ธิติวุฒิ  มังคลาด.......... ผูเสนอผลงาน 



                           (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 
                                 ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
                                       วันที่  28  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

ลงช่ือ ...........จันทรธิรา  วงษวรรณา...... ผูรวมดําเนินการ 
                      (นางจันทรธิรา  วงษวรรณา) 
                                 ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
                                      วันที่  28  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ…………สมบูรณ วันยะนาพร..…….. 
                                                   (นายสมบรูณ วันยะนาพร)                                       
                                       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                     
                                      ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                 
                                            วันที่  28  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

ลงช่ือ………นเรศ  โปรงแสง……….. 
                                                    (นายนเรศ  โปรงแสง) 
                                          รองผูอํานวยการ สพป.อตุรดิตถ เขต 1             
                                          วันที่  28  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(เคาโครง) 

 

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ นายธิติวุฒิ มังคลาด  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 



เร่ือง  นักประสานงานยอดเยี่ยม : หัวใจของการปฏิบัติงานโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตผุล/ความเปนมา 
ภารกิจงานของกลุมนโยบายและแผนหรืองานของนักวิเคราะหนโยบายและแผน  มีลักษณะงานคือ         

การบริหารจัดการภายในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการบริหารราชการทั่วไป  เชน  การศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงานชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย การเตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุมพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบรหิารงานหลายดานดวยกัน เชน งานจัดระบบงาน 
งานบรหิารงบประมาณ งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ ภายใตภาวะจํากัดของทรพัยากร ทัง้ดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ดังน้ัน 
เพื่อใหงานนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองใชหลักการบริหารงาน โดยเฉพาะการ
ประสานงานที่ดี มาชวยในการบรหิารและปฏิบัติงานเพือ่ใหเกิดความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางคุณคาตอ
สังคม ทั้งน้ี โดยมีจุดหมายสงูสุดในการบรหิารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

2. บทวิเคราะห แนวคดิ/ขอเสนอ 

 2.1 บทวิเคราะห 
      การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมนโยบายและแผน ตามปจจัยทีม่ีสวนสําคัญ 
ตอการบริหาร ตามหลัก POSDCORB ของ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick   
 
  ปจจัยสําคัญตามหลักการบริหารงาน การดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน 
1.การวางแผน (Planning) กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ตองมีการวางแผนการดําเนินงาน 

โครงการกําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากร 
ที่จําเปนในสํานักงานเขตเพื่อใหเปาหมายสัมฤทธ์ิผลทีก่ําหนด 
 

2.การจัดองคกร (Organizing) การจัดโครงการภายใน สพป.อุตรดิตถ เขต 1  เพื่อใหการ 
ประสานงานของหนวยงานยอยตาง ๆ สามารถดําเนินงาน 
บรรลเุปาหมายขององคกรได และเอื้อตอการอํานวยความ 
สะดวกและการใหบริการแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
ประชาชนและสวนราชการอื่น 
 

 
 
 
 
 

 
 
  ปจจัยสําคัญตามหลักการบริหารงาน การดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน 
3.การบริหารทรัพยากรบุคคล (Staffing) พัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงาน และสถานศึกษาในสังกดั           

ใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน ตระหนักและเห็นความสําคัญพรอม 
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรบัภูมิทัศน และสรางบรรยากาศใน 
การทํางานที่ดีและสรางทีมงานทีม่ีประสทิธิภาพ 



4. การอํานวยการ (Directing) กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ในการวางแผน อํานวยการและ 
ตองใชการตัดสินใจอยูตลอดเวลาแลวจึงนําการตัดสินใจดังกลาว 
มาแปลงเปนแนวปฏิบัติ จึงตองมีทกัษะในการประสานงาน 
และใหคําแนะนํากบับุคลากร ทีมงาน และสวนราชการอื่น 

5. การประสานงาน (Co-ordinating) เปนหนาที่สําคัญย่ิงของกลุมนโยบายและแผน ในการประสาน   
สวนตางๆของการบรหิารงานใหเขากันอยางมปีระสิทธิภาพรวมถึง 
การเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนโยบาย 
และแผนของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

6. การรายงาน (Reporting) กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจ การเสนอความเห็นตอผูบรหิาร รวมถึงติดตามความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. โรงเรียน 
ในสังกัด และแจงหนวยงานในสงักัดทราบและปฏิบัติตอไป 

7. การงบประมาณ (Budgeting) กลุมนโยบายและแผน มีภารกจิเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกบั 
งบประมาณของสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด 

 
จากการวิเคราะหการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมนโยบายและแผน ตามปจจัยที่มสีวนสําคัญตอการ

บรหิารดังกลาวจะเห็นไดวา การประสานงาน เปนปจจัยสําคัญย่ิงใหการดําเนินการตามภารกิจของกลุมนโยบาย   
และแผน ใหบรรลผุล เพราะทุกปจจัยตองใชการประสานงานเขาไปชวยใหปจจัยตาง ๆ ประสบความสําเรจ็และ 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารจัดการงานขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.2 แนวคดิ/ขอเสนอ 
      การประสานงาน ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคนทุกฝายมีความ 
เขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดีย่ิงข้ึน ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุและทรัพยากรตาง ๆ  
ในการทํางานทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน  
มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ทันตอสถานการณและการเปลีย่นแปลง รวมถึงการใหบริการ เพื่อตอบสนอง 
ตอความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงควรมีการพัฒนาเครื่องมือทีจ่ะชวยให  



การประสานงาน ซึ่งเปนสมรรถนะประจําสายงาน ไดกลายเปนศาสตรที่สามารถศึกษาเรียนรูและพฒันาได โดยการ
แปลงความรูที่อยูในตัวตน (Tactic Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณ
ของแตละบุคคล ไปสูความรูที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งจะเปนความรูทีจ่ะสามารถถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การจัดทําตัวแบบการประสานงาน เปนเครื่องมอืชวยพัฒนาบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน เพื่อใหมี
สมรรถนะ ศักยภาพ มีเทคนิคที่ดี เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผนมอือาชีพและนักประสานงานยอดเย่ียม 
 
 

         ความรูท่ีฝงอยู                           ความรูท่ีท่ีชัดเจน                            ตัวแบบ 

            ในตัวคน                                 ถายทอดได                              การประสานงาน           
       (Tactic Knowledge)                  (Explicit Knowledge)                         - Work Flow 
 
 

จะประสานหนวยงาน  ตองประสานคน   จะประสานคน   ตองประสานใจ 
 
 
 

 การบริหารงานแบบบูรณาการ                                                               
บริหารโดยการมสีวนรวมและสรางเครือขายกับกลุม/ฝายตางๆรวมท้ังเปดโอกาสใหทีมงานเขามามีสวนรวม 

 

 
3. ผลทีค่าดวาจะไดรบั/ประโยชนที่จะไดรับ 
 จะไดเครื่องมือหรอื ตัวแบบการประสานงาน เพื่อเปนแนวทางในการบรหิารงานนโยบายและแผน โดยใช
การประสานงานที่ดี เพือ่พัฒนางานของกลุมนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป และเปน
ตัวนําใหการบริหารราชการใหบรรลผุล เกิดความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางคุณคาตอสังคม   ทั้งน้ี   โดยมี
จุดมุงหมายในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําตัวแบบในการประสานงานของกลุมนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

 

 
5. ผังกระบวนการ (Work Flow) 

1. ตัวแบบการรบั-สงสาร 
 

  
               ผูสงสาร 
                                                                 -บทบาทหนาท่ี 



 
 
                 สาร                                            -ชัดเจน ไมคลุมเครือ 
                                                                  -ละเอียด ถูกตอง 
 

 
        กระบวนการสงสาร                                    -ชัดเจน 
                                                                   -เขาใจงาย 
           -สอดคลองตรงกัน 
 

                 สาร 
 
 
 
               ผูรบัสาร 
 
 
 
        ไดขอมูลทีค่รบถวน สือ่สารเขาใจตรงประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ตัวแบบการประสานงาน 
 
                                                          

           รบัเรือ่ง 
 
          
                                                                ไมครบ 

ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล      ประสานหนวยงาน 
 
 
 



       สรุปประเด็นเสนอ ผอ.กลุม 
 
 
 

     ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.พิจารณา 
 
 
 

 ดําเนนิการตามที่สั่งการ 
 
 
                                                                รายงานผลการดําเนินงาน 

   เสร็จสิ้นกระบวนการ 
 
 

 
                จุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ                  
 
                กิจกรรมและการปฏิบัติ 
 
                การตัดสินใจ 
                                   
                     ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน 
 
 

 
 

3. ตัวแบบการประสานงานกับหนวยงานเจาของเรือ่ง 

 
 

ประสานหนวยงานเจาของเร่ือง 
 
 
 

พิจารณาความตองการ 
 
 
 

        ประสานดวยตนเอง   ประสานทางโทรศพัท     ประสานเปนลายลักษณอกัษร                                  
 



 
 

                     กลาวทักทาย/สวัสดี                      หนังสอืขอความสนับสนุน 
 
 
 

                        ขอรายละเอียด                               สงไปยังหนวยงาน 
 
 
 

                   จบการสนทนา พรอมกลาว                    ขอบคณุหนวยงาน 
                                 สวัสดี/วางโทรศัพท                           สานความสัมพันธตอไป 
 
                                                     ดําเนนิการและรายงาน 
                                                        ผลการดําเนนิงาน 
 
                                               ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 
 
 

4. เทคนิคการประสานงานงบประมาณ 

 

สพฐ. 
                                                    - กําหนดกรอบวงเงิน ให สพป./สพม. 
                                                    - กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
 
 

สพป./สพม. 
                                               - กําหนดกรอบวงเงิน และคูมือการปฏิบัติงาน 
                                               - กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ สพป./ร.ร. 
                                               - แจง ร.ร./ประธานเครือขาย ดําเนินการตามคูมือ 
                                                
 

                                                                                                          คณะกรรมการ                                                                                           
                                                                                                                     พิจารณาจัดตั้ง/
จัดสรร 
 



 

โรงเรียน 
            - ตรวจสอบ ทบทวน ขอมูลความขาดแคลน ของ ร.ร. 
            - เสนอของบประมาณผานคณะกรรมการเครือขายกลุม ร.ร. 

 
 

                   คณะกรรมการ                                              คณะกรรมการ 
        พิจารณาจัดต้ังงบประมาณของ ร.ร.                           สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

เครือขายกลุมโรงเรียน 
                                                 -พิจารณาจัดตั้งและเรียงลําดับ 
                                                  ความจําเปนขาดแคลนของ ร.ร.ในเครือขาย 
 
 
 

                                                        คณะกรรมการ                                                                                           
                                                  เครือขายกลุมโรงเรียน 
 
 

 
 

ขอรับรองวาเปนขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
จริง 

 
 

ลงช่ือ .................ธิติวุฒิ  มังคลาด......... ผูเสนอแนวคิด 
                  (นายธิติวุฒิ  มังคลาด) 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
               วันที่  28  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2558 


