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ค าน า 
   คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน 
นโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มนโยบายและแผนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  มีบทบาท อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ 5 ประการซึ่งเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงานบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 
   ข้าพเจ้า นาวสาวปราณี อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ที่ 118 / 2563 
เรื่องการก าหนดหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังปรากฎในเอกสารฉบับนี ้
 
 

นางสาวปราณี อ่อนวิมล 
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บทน ำ 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง  วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี ้
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลกิ และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   ตามค าสั่งค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ที ่ 118 / 2563 เรื่อง การก าหนด
หน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ขา้พเจ้า นางสาวปราณี อ่อนวิมล  ตาแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
ปฏิบัติราชการได้และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานนโยบายและแผน ดังนี้ 
1. งานนโยบายและแผน 

1.1 วิเคราะห์นโยบายและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
1.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
1.5 งานจัดต้ัง ยุบรวม เลิก การขยายช้ันเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  งานแผนการจัดชั้นเรียน 
2.1 ส ารวจประชากรวัยเรียนจากส ามโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแต่ละชั้น 
รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 
2.2 รวบรวมเป็นหลักฐานขอ้มูลในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละระดบัชั้น 
2.3 จัดท าแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
2.4 รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา) 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและหรือที่
ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการจัด
การศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
และบริบทของแต่ละพื้นที ่
 

3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
  พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพื่อศึกษา ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที ่
 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่ 
  3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  5. จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สูส่าธารณชน 
  6. เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) พิจารณานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจดัการศึกษา 
  8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
  - 
 

8. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์จัดการศึกษา 
 

9. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  1. แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
  4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 

5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  7. แผนพัฒนาจังหวัด 
  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
  9. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  10. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 
3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผา่นมา 
  3.2 การจัดท าแผนที่ตั้งการศกึษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
  3.3 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถงึ เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
5. ขั้นตอนและแนวกำรปฏบิัติ 
  1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
  2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  3. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ SchoolMappping 
  4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  5. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
  7. น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  9. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  10. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  11. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
  - 
 
8. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  มีแผนกลยุทธจ์ัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
9. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  1. แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
  4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 
  5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  7. แผนพัฒนาจังหวัด 
  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
  9. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  10. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
2. วัตถุประสงค ์
   เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 
3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ การ
ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผลแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 
5. ขั้นตอนและแนวกำรปฏบิัติ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงานา/งาน/โครงการ 
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา 
  3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
  7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  8. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
  - 
 
8. ผลส ำเร็จทีค่ำดหวัง 
  1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
9. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  1. แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
  4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 
  5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  7. แผนพัฒนาจังหวัด 
  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจงัหวัด 
  9. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  10. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
  งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด 
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
  3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ  ของจังหวัดที่
จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคตแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท า
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคตการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัด หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ระดับจังหวัด 
  2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  3. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5. ด าเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ศึกษาประจ าปีของจังหวัด โดยคณะท างานฯ 
  6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
  ตามแบบที่ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์ก าหนด (ปัจจุบัน ศึกษาธิการภาค 4) 
 
8. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  1. แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
  4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 
  5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  7. แผนพัฒนาจังหวัด 
  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจงัหวัด 
  9. รายงานการศกึษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  10. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด 
  11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 
  12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
พ.ศ.2552 
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งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก  

และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
งานจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.2 การยุบรวม เลิก สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
  การจัดต้ัง ยุบ รวม เลกิสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจดัตั้งรวม หรือ เลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
รวมถึงการดาเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลกิ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยาย
ชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
  5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 
  5.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน 
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6. plow chart  กำรปฏบิัติงำน 
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7. แบบฟอรม์ที่ใช้/ กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก 



 

 

 

 ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 ที่ 118 / 2563  

เรื่อง  การก าหนดหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงาน 

 .............................................   

                 อนุสนธิ คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ที่ 127/2562  ลงวันที่  20 
มิถุนายน  2562  เรื่อง การกําหนดหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการโอนย้ายของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ   
จึงอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2546 และโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บัญญัติให้การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  กําหนดหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้ 

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

       สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

    

  (นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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       1.2  งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                        1.2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        1.2.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
   1.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ 
    สํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา  และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค (School Mapping) 
               1.2.4  กําหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และเป้าประสงค์ (Goal) 
    และค่านิยมองค์กรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  1.2.5   กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 1.2.6   กําหนดผลผลิต  (Outputs)  ผลลัพธ์  (Outcomes)  และตัวชี้วัด 
    ความสําเร็จ (Key  Performance  Indicators  :  KPIS) และกรอบ 
    แผนงาน/โครงการ 
                1.2.7   นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบต่อ 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
               1.2.8   เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
               1.2.9   สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              1.2.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
      1.3  งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
               1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย และงบประมาณท่ีรับจัดสรรจาก 
    สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
     1.3.2  ทบทวนกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/
    งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
    เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.3.3   กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.3.4   จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
       1.3.5   นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต
    พ้ืนที่การศึกษา 
     1.3.6   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา  และสาธารณชน 
     1.3.7   ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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      4.3  ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       4.4  จัดทํากรอบแนวคิด  การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
       4.5  ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 
       4.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและส่งเสริมให้
นําไปใช้ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
          5.  ปฏิบัติงานร่วมกับ และหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นที่  
เกี่ยวข้องและหรือที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
3.  นางสาวปราณี  อ่อนวิมล ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดังนี้     
 1.  งานนโยบายและแผน  
       1.1  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
          1.1.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ระดับชาติ    
    กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
    จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      1.1.2  ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงาน 
    เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
        1.1.3  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณ  คุณภาพ  และประสิทธิภาพ
    ของสํานักงานเขตการศึกษาและสถานศึกษา 
     1.1.4  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย ของ
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.1.5  จัดทํานโยบาย  จุดเน้น  และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
    บริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ 
    นําไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   1.1.6  เสนอ คณะกรรมการ กศจ. พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
    การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.1.7  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการ 
    จัดการศึกษา 
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    1.3.8   สนับสนุนชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ 
    สถานศึกษา 
    1.3.9   ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
     1.4  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
      1.4.1   ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหาร 
    ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด   
    1.4.2  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   1.4.3   เสนอแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
    พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     1.4.4  จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
    จังหวัดสู่การปฏิบัติ 
    1.4.5  จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด แล้วเสนอต่อคณะ 
    กรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ
    พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     1.4.6  ประสานการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจําปี
    ของจังหวัด 
      1.4.7  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
       1.5  งานจัดตั้ง  ยุบรวม  เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การ
    ขยายขั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความต้องการด้าน
    โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่
    การศึกษาและจังหวัด         
      1.5.3  จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  การขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษา 
    เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
      1.5.4  ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาใน
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง  
    เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
      1.5.5  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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 2. งานแผนการจัดชั้นเรียน    
       2.1  สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของ
แต่ละชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 
       2.2  รวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
       2.3  จัดทําแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
       2.4  รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4. การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา)  
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและหรือที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
4. นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ พนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   
         1.  งานจัดสรรงบประมาณ 
  1.1   การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      1.1.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
      1.1.2  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบ
    วงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กําหนด 
      1.1.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และ
    หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
      1.1.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ 
    สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดทําโครงการรองรับรวบรวมไว้
    ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
      1.1.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม และหรือสถานศึกษา
    รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติ
    การประจําปี 
      1.1.6  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
        2.1  การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
 


