
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค ำน ำ 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 มาตรา 34 
วรรคสองได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 183 เขตและส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจ านวน 42 เขตและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 9 กลุ่ม 
1 หน่วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นส าหรรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญ 5 ประการซึ่งเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาการวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ
การตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลปฏิบัติงานการจัดตั้งยุบรวมเลิกล้มและโอนสถานศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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บทน ำ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนไว้ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
3.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แผน 
4. ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
6.  งานข้อมูลสารสนเทศ (ส่วนหนึ่งของภารกิจงานที่ก าหนดไว้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงานมีเป้าหมายมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน
นั้น นอกจากมีคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความขั้นตอน
การปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมีการก ากับ ดูแลการให้
ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานที่ดีด้วย จึงจะท าให้การบริหารงานและปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจอ านาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
กลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา

จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความ
โปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการมีส่วนร่วมการ
บริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการ
ด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ  

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาแนะน า
การปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผนก่อนน าเสนอ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1.  งานตามโครงสร้างของกลุ่มนโยบายและแผน 
 1.1  งานธุรการ 
 1.2  งานนโยบายและแผน 
 1.3  งานวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 



 
 
 

 1.4  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 1.5  งานติดตามประเมินและรายงานผล 
 1.6  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2.  เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
3.  ท าหน้าที่ก าหนดแผนงานมอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 

แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
4.  ช่วยปฏิบัติงานในงานต่างๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน 
5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
1.  งานธุรการ 
 1.1  งานสารบรรณ 
 1.2  งานประสานงานและให้บริการ 
 1.3  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 1.4  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2.  งานนโยบายและแผน 
 2.1  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
 2.2  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.4  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.  งานวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.1  งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 4.1  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 4.2  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 4.3  งานจัดสรรงบประมาณ 
 4.4  งานบริหารงบประมาณ 
5  งานติดตามประเมินและรายงานผล 
 5.1  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 5.2  งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปี

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 5.3  งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
งำนธุรกำร 
  -  งานสารบรรณ 
  -  งานประสานงานและให้บริการ 
  -  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 



 
 
 

  -  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 

 
 

งำนนโยบำยและแผน 
  -  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  -  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  -  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
 
 

งำนวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  -  งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
  -  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
  -  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
  -  งานจัดสรรงบประมาณ 
  -  งานบริหารงบประมาณ 
 
 

งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
  -  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
  -  งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  -  งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 

  ศึกษำ กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย 

ศึกษำวิเครำะห์วิจัยข้อมูลสำรสนเทศ/ 
สภำพควำมจ ำเป็นและปัญหำศึกษำวิเครำะห์วิจัยข้อมูลสำรสนเทศ 

ก ำหนดวัตถุประสงค์เปำ้หมำย 
กำรด ำเนินงำน 

  กำรวำงแผนด ำเนินงำน 

  ด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร 

ส่งเสรมิสนับสนุนให้กลุม่ / สถำนศึกษำ  
ด ำเนินงำนส่งเสริมสนบัสนุนให้กลุ่ม / สถำนศึกษำ 

ด ำเนินงำน 

ตรวจสอบติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 



 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

งำนสำรบรรณ 

 1.  งำนสำรบรรณ 
 2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
         2.2  เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
 3.  ขอบเขตของงำน 
 3.1  การจัดท าเอกสาร 
 3.2  การรับหนังสือราชการ 
 3.3  การส่งหนังสือราชการ 
 3.4  การเก็บรักษาและการยืม 
 3.5  การท าลาย 

4.  ค ำจ ำกัดควำม 
 งานสารบรรณคืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับการส่งการเก็บ

รักษาการยืมและการท าลายเอกสาร 
5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือ

ราชการ 
 5.2  รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนดโดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วย
ระบบ Smart office กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  1)  รับงานจากลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ Smart OBEC 
  2)  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
  3)  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
  4)  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 
  5)  ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 5.3  ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 
 5.4  ออกแบบและพัฒนาระบบงานงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
 5.5  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
  

 1.  งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
 2.  วัตถุประสงค ์

 2.1  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 2.2  เพ่ือให้งานที่ด าเนินการมีมาตรฐานเกิดความสะดวกประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.3  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน 
  3.2  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  3.3  สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
  3.4  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
 การประสานงานหมายถึงการจัดให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท างานสัมพันธ์สอดคล้อง
กันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบวิธีการท างานอีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติ งานเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิด
ความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยไม่ท าให้เกิดความสับสนขัดแย้งหรือเลื่อมล้ ากันทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นท าให้ได้มาซึ่ง
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/
ผู้รับบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงานและงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 5.2  ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงานท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ 
 5.3  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ
แผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
 5.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 1.  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 2.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันตลอดจน
ได้รับข่าวสารองค์ความรู้จากภายนอกมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 



 
 
 

 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.2  รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมกลั่นกรององค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
  5.2  การรวบรวมกลั่นกรองจัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  5.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
  5.4  สรุปและรายงานผล 
 

งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 1.  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานผลการด าเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการจัด
การศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ 
 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  พัฒนานโยบายหมายถึงการด าเนินงานเพ่ือศึกษาก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่สด
คล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2  ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  5.4  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 
 

  5.5  จัดท านโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการน าไปใช้การจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  5.6  เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเน้นและป้าหมายการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.7  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
  5.8  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1.  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  3.1  การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
  3.2  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงเอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.2  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  5.3  ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.4  ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.5  ก าหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
  5.6  น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
  5.7  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  5.8  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.9  ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 1.  งำนจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.2  การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.4  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.5  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 
  5.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน 
  5.7  ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  5.8  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  5.9  ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนบริหำรยุทธศำสตรแ์ละกำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
 1.  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุม่จงัหวัด 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
  3.2  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  3.3  การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 
 



 
 
 

 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่
จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคตแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท า
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 
  การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดหมายถึงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัด
หมายถึงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับจังหวัด 
  5.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  5.3  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5.4  จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5.5  ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดโดยคณะท างานฯ 
  5.6  ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
   

งำนจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1.  งำนจัดตั้งยบุรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.2  การยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.3  การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



 
 
 

 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  การจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงการจัดตั้งรวมหรือเลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการขยาย
ชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา 
  5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
  5.3  จัดท าแผลจัดตั้งยุบรวมเลิการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  5.4  ด าเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  5.5  ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
 1.  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
  3.2  การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
  3.3  การจัดท ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 
 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณหมายถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้งน า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมายถึงกระบวนการการวางแผนทาง
การเงินว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้จากทุก
แหล่งเป็นตัวก าหนดขีดจ ากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้รายจ่ายและเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้โดยเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ได้รับซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกันดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจได้ง่าย
แต่รายละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขาดตกบกพร่องรายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการโดยจัดท า
ขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง 



 
 
 

 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษากลุ่มหรือหน่วยงานภายในทุกแห่งส ารวจและ
รายงานข้อมูล 
  5.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  5.3  คณะกรรมการประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
  5.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากรณี
พิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการฯปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอ
ผู้อ านวยการฯพิจารณาใหม่ 
  5.5  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
  5.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
 1.  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือจัดระบบการจัดตั้งและเสนอของบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.  เพ่ือให้การเสนอขอรับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
  3.2  การประสานและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  การจัดตั้งงบประมาณหมายถึงการจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันโดย
เน้นการประมาณการกิจกรรมโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในที่นี้หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาการเสนอของบประมาณหมายถึงการเสนอค าของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้
เสนอค าขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดได้แก่งบบุคลากรงบด าเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนและ
งบรายจ่ายอ่ืนทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์
หรือทางการบริหารก็ตามการด าเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการวิธีการและแนวคิดเป็นกรอบเพ่ือให้
เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นทรัพยากรทางการเงินวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคล
ด้วย 



 
 
 

 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
   2)  สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3)  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ
และหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกนก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
   5)  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
   6)  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
   7)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือ
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
   8)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.2  การประสานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 
   1)  ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับการด าเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา 
   2)  วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพ่ิมมิให้มีความซ้ าซ้อนในรายการ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   3)  เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
   ๔)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือ
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
   5)  รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 

งำนจัดสรรงบประมำณ 
 1.  งำนจัดสรรงบประมำณ 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจ าส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  3.2  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 



 
 
 

 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  งบประมาณหมายถึงจ านวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่างๆภายในช่วงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณหมายถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันทั้งนี้อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึงแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
   2)  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
   4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานสนับสนุนให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ/
หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรองรับและรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ/หรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   6)  ติดตามประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
  5.2  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   1)  วิเคราะห์นโยบายเป้าหมายผลผลิตของแผนงานงบประมาณประจ าปีเพ่ือให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
   2)  การก าหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาโดยยึด
ผลผลิตของแผนงบประมาณ 
   3)  การก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานให้สถานศึกษา 
   4)  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือจัดท าเอกสารแผนฉบับร่างเพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อนุมัติ 
   5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
   6)  การติดตามประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 
 

งำนบริหำรงบประมำณกำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
 1.  งำนบริหำรงบประมำณกำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ด าเนินการบริหารงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 
 

 3.  ขอบเขตของงำน 
  การด าเนินการบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตั้งแต่กระบวนการส ารวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกรายการทุกโครงการวิเคราะห์
ความส าคัญความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ด าเนินการ 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมายถึงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงินต่าง งบรายจ่ายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณผลผลิต
หรือโครงการเดียวกัน 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงานจาก
สถานศึกษา 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 
  5.3  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของ
งาน/โครงการภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
  5.4  ก าหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
  5.5  จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
  5.6  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
  5.7  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.8  แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณด าเนินการ 
  5.9  ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร ์
 1.  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  3.2  แผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  3.3  การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน 



 
 
 

  3.4  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  3.5  การจัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
  กำรติดตำมหมำยถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ าหรือเป็น
ระยะโดยการวัดและตรวจสอบดังกล่าวได้แก่การวัดปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลา
ด าเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหาการจัดการและการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่า
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่วัตถุประสงค์ของ 
  กำรติดตำมคือ  ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้ในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการปฏิบัติกิจกรรมต่างหรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์
ต่างๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 
  กำรรำยงำนคือ  การก าหนดระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลในหน่วยงานซึ่ง
รายงานแต่ละประเภทนั้นก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปรายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญในการ
บริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้นควรที่
จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ สพฐ. 
   1)  ศึกษาวิ เคราะห์รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2)  จัดท าแผนก ากับติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผน
ก ากับติดตามการติดตามงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับเพ่ือก ากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ 
   3)  จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและ
สะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 
   4)  เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 
   5)  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาและจัดท าข้อสรุปเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 
  5 .2   ก ำรติ ดตำมและร ำยงำนกำรตรวจรำชกำ รตำมน โ ยบำยกำรตรวจรำชกำ ร
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
   1)  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
   2)  การประสานแผนการติดตามก ากับนิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 
   3)  จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
   4)  วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
   5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าเสนอแนะไปปรับปรุงแลพัฒนางาน 



 
 
 

   6)  การสรุปและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 1.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  3.2  กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.3  เครื่องมือการประเมินผล 
  3.4  การประสานแผนการประเมินผล 
  3.5  การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  การประเมินผลหมายถึงการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขั้นจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   1)  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   2)  ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
   3)  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
   4)  สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
   6)  รายงานผลการด าเนินงาน 
  5.2  ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   1)  ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจ าท ารายงานผล
พร้อมข้อเสนอแนะ 
   2)  สร้างแบบการประเมินแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3)  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
   4)  สรุปผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
   5)  รายงานผลการด าเนินงาน 
  5.3  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



 
 
 

   1)  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   2)  สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   3)  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
   4)  สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
   5)  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  

งำนพัฒนำระบบกำรตดิตำมประเมินผลและรำยงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 1.  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 3.  ขอบเขตของงำน 
  3.1  ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
  3.2  การรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ค ำจ ำกัดควำม 
   งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหมายถึง
กระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้วยการใช้คนเทคนิคและข่าวสารทั้งนี้โดยอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตบริการหรือความพึงพอใจโดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย
การวางแผนการจัดองค์การการเป็นผู้น าและการเมินผล 
 5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.2  ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  5.3  ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.4  จัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ได้ทั้งในระดับส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ระเบียบกฎหมำยแนวปฏิบัติอ้ำงอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบกฎหมำยแนวปฏิบัติอ้ำงอิง 
  ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
  ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ปัจจุบัน 
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติฉบับที่ 2 
  แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  รายงานการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



 
 
 

  เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
  เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของส านักงาน

งบประมาณ 
  โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
  คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
  กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก 



 
 
 

     กลุ่มนโยบำยและแผน 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย  ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  และสถานศึกษา  จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ประชาชน และผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐใช้ระบบงานแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Based  Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส  ทันสมัย รวดเร็วความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่
สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน  การด าเนินการตาม
แผน  การก ากับ  ติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาและเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  จึงขอมอบหมายภารกิจ
กลุ่มงานนโยบายและแผน ให้กับบุคลากรใน กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 
1. นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก   ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ/ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
    รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้     
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ดังนี้ 

1.  ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนำกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
2.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน 
3.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแล และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน 
4.  เสนอควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและสรุปรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
5.  รับผิดชอบงำนในกลุ่มนโยบำยและแผนดังนี้ 
     5.1.1 งานธุรการ 
     5.1.2 งานนโยบายและแผน 
     5.1.3 งานวิเคราะห์งบประมาณ 
     5.1.4 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

     6. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย  
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม  หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งส ารวจและ      
รายงาน  ข้อมูล 

 6.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6.3  คณะกรรมการ ประชุมด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน /งาน / โครงการ วิเคราะห์ 

ค่าใช้จ่าย แผนงาน /งาน / โครงการ ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

/6.4 ส านักงานเขต... 



 
 
 

 6.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอผู้อ านวยการฯ พิจารณา  กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ 
เอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผู้อ านวยการฯพิจารณาใหม่  

 6.5  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง   
 6.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการเขต 

พ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 9 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  7. งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
  7.1  การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ดังนี้ 
   7.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
 7.1.2  สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7.1.3  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
    7.1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

            7.1.5  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี    
    7.1.6   คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
    7.1.7  ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
    7.1.8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม  ประเมินผลและรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     7.2  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 
    7.2.1  ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา  
    7.2.2  วิเคราะห์งาน / โครงการ/ กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อนใน
รายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    7.2.3  เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
    7.2.4  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือ
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกต่อไป 
   7.2.5  รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
  8. งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ) 
        8.1  ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   และรายงานจาก
สถานศึกษา 
        8.2  คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 
        8.3  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความส าเร็จ    
ของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
 

/8.4 ก าหนดแนว... 



 
 
 

       8.4  ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
        8.5  จัดสรรเงินเหลือจ่าย  ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
        8.6  เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย  และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
             8.7  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
             8.8  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
      8.9   แจ้งกลุ่มและหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณด าเนินการ 
      8.10 ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
            9. ควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่     
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
รายงานผลการด าเนินการ 

   10. ปฏิบัติงานร่วมกับ และหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องและหรือที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
2. นำยชำญชัย นิ่มอนงค์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร    
    รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้     

1. กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและและกลยุทธ์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

            1.1   ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            1.2   จัดท าแผน  ก ากับ  ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
แผนก ากับติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธ์  และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือก ากับติดตามเร่งรัดให้มี  
การด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 

            1.3   จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุม  ชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            1.4   เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผน  ก ากับติดตามผู้มีอ านาจพิจารณา   
            1.5   ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุป เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                
2. กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

/2.1.1 กำรประสำน... 



 
 
 

                           2.1.1   การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและ
แผน 

         2.1.2   จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

  2.1.3   วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
  2.1.4   แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
  2.1.5   การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     3.1  ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3.1.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
        3.1.2  ศึกษา  ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
        3.1.3  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
    3.1.4  สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
   3.1.5  สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วไป  
     3.2  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            3.2.1  ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดท ารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
   3.2.2  สร้างแบบการประเมินแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.3  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
   3.2.4  สรุปผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
   3.2.5  รายงานผลการด าเนินงาน 
      3.3  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.3.1  ศึกษาวิเคราะห์  รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
            3.3.2  สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
            3.3.3  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
   3.3.4  สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
   3.3.5  รายงานผลการประเมิน 
4.  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     4.1  ศึกษาสภาพการด าเนินงาน  โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.2  ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
     4.3  ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.4  จัดท ากรอบแนวคิด  การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการของหน่วยงาน 
     4.5  ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 
 

/4.6 เผยแพร่... 



 
 
 

     4.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและส่งเสริมให้น าไปใช้ทั้งใน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
          5.  ปฏิบัติงานร่วมกับ และหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นที่  
               เกี่ยวข้องและหรือที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
3.  นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน 
    รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้     
 1.  งำนนโยบำยและแผน  

     1.1  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
        1.1.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     1.1.2  ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
       1.1.3  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณ  คุณภาพ  และประสิทธิภาพของส านักงาน
เขตการศึกษาและสถานศึกษา 
    1.1.4  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.1.5  จัดท านโยบาย  จุดเน้น  และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ บริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 1.1.6  เสนอ คณะกรรมการ กศจ. พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.1.7  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 

     1.2  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                       1.2.1  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       1.2.2  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1.2.3  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค (School 
Mapping) 
              1.2.4   ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และเป้าประสงค์ (Goal) และค่านิยม
องค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 1.2.5   ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                1.2.6   ก าหนดผลผลิต  (Outputs)  ผลลัพธ์  (Outcomes)  และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key  
Performance  Indicators  :  KPIS) และกรอบแผนงาน/โครงการ 
               1.2.7   น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

/1.2.8 เผยแพร่... 



 
 
 

              1.2.8   เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
              1.2.9   สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             1.2.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
      1.3  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
              1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย และงบประมาณที่รับจัดสรรจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    1.3.2  ทบทวนกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3.3   ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3.4   จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      1.3.5   น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3.6   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา  และสาธารณชน 
    1.3.7   ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 1.3.8   สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   1.3.9   ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.4  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
     1.4.1   ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด   
  1.4.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1.4.3   เสนอแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
    1.4.4  จัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
  1.4.5  จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัด แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    1.4.6  ประสานการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจ าปีของจังหวัด 
     1.4.7  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
       1.5  งำนจัดตั้ง  ยุบรวม  เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1.5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน
และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     1.5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด         
     1.5.3  จัดท าแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  การขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
     1.5.4  ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง  เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
     1.5.5  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

/2. งำนแผน... 



 
 
 

   2. งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน    
       2.1  ส ารวจประชากรวัยเรียนจากส ามโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแต่
ละชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 
       2.2  รวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
       2.3  จัดท าแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
       2.4  รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
  4. กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำ)  

 5. ปฏิบัติงำนร่วมกับและหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและหรือท่ีได้รับมอบหมำยเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
 4. นำงสำวรวีวรรณ จิ๋วพลับ  พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 1.  งำนจัดสรรงบประมำณ งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบรำยจ่ำยอ่ืน เป็นต้น 
     1.1   การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        1.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
        1.1.2  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่ก าหนด 
        1.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
        1.1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรับรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        1.1.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม และหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        1.1.6  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
           2.1  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
        2.1.1  วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
        2.1.2  การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ  
        2.1.3  การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทาง    
การด าเนินงานให้สถานศึกษา 
        2.1.4  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติ เพ่ือจัดท าเอกสารแผน ฉบับร่างเพ่ือเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือขอความเห็นชอบ     
    2.1.5   แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
         2.1.6  การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

/2. กำรบริหำร... 



 
 
 

 2.  กำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน 
     2.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายการค่า 

            จัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว , เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน,    
           ค่าอาหาร นักเรียนประจ าพักนอน ) 

         3.  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
  3.1  การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษา ดังนี้ 
   3.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
 3.1.2  สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3.1.3  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
    3.1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

            3.1.5  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี    
    3.1.6   คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
    3.1.7  ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
    3.1.8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม  ประเมินผลและรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. ปฏิบัติงำนร่วมกับและ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
              และหรือท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
5. นำงสำวสุธำสินี บุรุษชำติ  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (ลูกจ้ำงชั่วครำว) 
    รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้   
         1.  งำนธุรกำร 
      4.1  งานสารบรรณ 
                      4.1.1  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง 
หนังสือราชการ 
                      4.1.2  รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ – 
ส่ง หนังสือด้วยระบบ i-office กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย 

1) งานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ / ส่งทางระบบ i-office เสนอผู้อ านวยกลุ่ม 
เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

              2)  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบเสนอผู้อ านวยการ
กลุ่ม  
                                     ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
            4.1.3  ตรวจสอบการรับ - ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์  ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุม
การส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

/4.1.4 ออกแบบ... 



 
 
 

               4.1.4  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
              4.1.5  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ–ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
           2.  งำนประสำนและให้บริกำร 

      5.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 

       5.2  ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในส านักงาน  ท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ 
        5.3  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ
แผน  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ 
        5.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
           3.  งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
         6.1  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
         6.2  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
        6.3  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
        6.4  จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน 
        6.5  สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
           4.  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม 
         7.1  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
        7.2  การรวบรวม   กลั่นกรอง  จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน    
         7.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
        7.4  สรุปและรายงานผล 
           5.  ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์กลุ่มนโยบำยและแผน 
           6.  ปฏิบัติงำนร่วมกับและ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
                และหรือท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
 

  
  
  


