
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1. งานธุรการ 
1.1 งานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดย
จัดทําและพัฒนากํากับดูแล การรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ 
e-Filing กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
3) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต ์ใน
กลุ่มนโยบาย และแผนและควบคุมการส่งหนังสือราชการ
จากกลุ่มนโยบายและแผน 

 
นางสาวปภาดา  คุณพรม 

1.2 งานประสานงาน
และให้บริการ 

4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขต
พ้ืนที่และข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มนโยบายและแผน 
5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
1) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน 
2) ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อม
เทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ 
4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงาน
และการ ให้บริการ 

นางสาวปภาดา  คุณพรม 

1.3 งานจัดการประชุม 
ภายในกลุ่ม 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายใน
กลุ่ม 
4) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

นางสาวปภาดา  คุณพรม 
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งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่ม นโยบายและแผน 
5) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

1.4 งานจัดการความรู้ 
ภายในกลุ่ม 
 
 
 
 

1) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ 
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้  
4) สรุปและรายงานผล 

นางสาวปภาดา  คุณพรม 

2. งานข้อมูล
สารสนเทศ 
2.1 งานจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4) ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุป
รายงานผลการ ดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
นางสาวปภาดา  คุณพรม 
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งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.2 งานจัดทําข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร(Education 
ManagementInforma
tion System : EMIS) 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของ
ส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเงื่อนไข 
2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้
ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
3) ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร ที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปีเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร 

นางสาวปภาดา  คุณพรม 

2.3 งานพัฒนา
นวัตกรรม และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
 
 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้อง กับความต้องการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวปภาดา  คุณพรม 
 
 
 
 

 
 
 

2.4 งานพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารเพ่ือการ
บริหาร (ICT Network) 
 
 

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร 
3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบ
ป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

นางสาวปภาดา  คุณพรม 
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งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3. งานนโยบายและ
แผน 
3.1 งานวิเคราะห์และ
พัฒนา นโยบายทางการ
ศึกษา 

 
 
1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาใน
ภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
5) จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
สอดคล้อง กับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน และสนับสนุนการ นําไปใช้ในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 
6) เสนอ กพท. พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัด การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบาย
ไปใช้ในการ จัดการศึกษา 
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
นางสุพรรณี  ศรีทอง/ 
นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 

3.2 งานจัดทํา
แผนพัฒนา การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา 
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และประเมิน
สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
4) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม
องค์การของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางสุพรรณี  ศรีทอง/ 
นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 
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 5) กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายและ กรอบแผนงาน/โครงการ 
7) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความ
เห็นชอบต่อ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) เผยแพร่ประกาศต่อสารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบอย่าง ทั่วถึง 
9) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

3.3 งานจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
5) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน  

นางสุพรรณี  ศรีทอง/ 
นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 งานบริหาร
ยุทธศาสตร์และ   
บูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

7) ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
1) ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ระดับจังหวัด 
2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นางสุพรรณี  ศรีทอง/ 
นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 
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4) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
5) จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด
แล้วเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6) ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ศึกษาประจําปีของจังหวัด 
7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม 
เลิก การขยายชั้นเรียน 
และโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
(ปัจจุบันไม่มี 
ในกรอบ) 
 
 
 
 

1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และ
ความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
3) จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และ
โอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และ
โอน สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ระเบียบ 

นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 งานแผนการ 
จัดชั้นเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการที่ เก่ียวข้อง 
5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
1) สํารวจประชากรวัยเรียนจากสํามะโนประชากรวัยเรียน 
ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแต่ละระดับชั้น 
รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 
2) รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายการรับ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
3) จัดทําแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับ
สถานศึกษา  
4) ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
5) รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา 
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4. งานวิเคราะห์
งบประมาณ 
4.1 งานวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษากลุ่ม หรือ
หน่วยงานภายในสํารวจและรายงานข้อมูล 
2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล
แผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/
งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและ
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา 
4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการฯ 
พิจารณา กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน  
มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอ คณะกรรมการ ปรับปรุง 
แก้ไข แล้วนําเสนอผู้อํานวยการฯ พิจารณาใหม่ 
5) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/
เผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 
6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงาน กพท./ สพท. 

 
 
นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 

4.2 งานจัดตั้งและเสนอ
ของบประมาณ 
4.2.1 การจัดตั้ง และ 
เสนอของบประมาณ
ประจําปีและในกรณี
เร่งด่วนของ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและ
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 
2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือ
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 
4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกัน
กําหนด เป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
6) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบใน
รายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
7) ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรการการศึกษา 

นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 
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4.2.2 การประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ระดม ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจาก หน่วยงานอื่น 

1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา 
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ 
เพ่ือมิให้มีความซ้ําซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
เห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
สถานศึกษา ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก 

นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 

4.3 งานจัดสรร 
งบประมาณ 
4.3.1 การจัดสรร 
งบประมาณให้แก่
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ 
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรร
งบประมาณ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณให้กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงาน
ภายในที่เก่ียวข้อง 
4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้
กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการรองรับแล้วรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
5) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
และหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 
6) ติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
 
 

 
 
นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 
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4.3.2 การจัดทํา 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผน
งบประมาณประจําปี เพ่ือให้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 
2) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ 
งบประมาณ ของ คณะกรรมการเขต หน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของ
หน่วยงานเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้
สถานศึกษา 
4) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี โดย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือจัดทําเอกสาร แผนฯฉบับร่าง
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือขอ ความเห็นชอบ 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับ
หน่วยงานและสถานศึกษา 

นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 

4.4 งานบริหาร
งบประมาณ (การโอน
และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ และรายงานผลการใช้งบประมาณ
จากสถานศึกษา 
2) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี 
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการ
ติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่าง
ประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
4) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย  
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด 
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทาง
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงาน 

นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน
ภายในที่เก่ียวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดําเนินการ 
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

5. งานติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผล 
 5.1 งานติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ของ
สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
5.1.1 การติดตามและ 
รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ 
 

 
 
 
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนกํากับติดตาม  
การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุก
ระดับ เพ่ือกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงาน ตามที่
ได้กําหนดไว้ในแผน 
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการ
ติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 
4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มี
อํานาจ พิจารณา 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอ คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 

 
 
 
นางลักษณาวดี บุญพบ 

5.1.2 การตดิตามและ
รายงานการตรวจ
ราชการตาม 
นโยบายการตรวจ
ราชการระทรวง
ศึกษาธิการและการ

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณา
การของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจ
ราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการ

นางลักษณาวดี บุญพบ 
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ตรวจราชการแบบบูรณา
การ ของผู้ตรวจราชการ
สํานัก นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 งานประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ของ
สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
5.2.1 ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้
ประเมิน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน 

นางลักษณาวดี บุญพบ 
 

5.2.2 ประเมินผล 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและ
จัดทํารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
2) สร้างแบบประเมินแผนงานที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม 
4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
5) รายงานผลการดําเนินงาน 

นางลักษณาวดี บุญพบ 
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5.2.3 ประเมินผล 
แผนปฏิบัติการประจําปี
ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม 
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา  
5) รายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงาน 

นางลักษณาวดี บุญพบ 

5.3 งานพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน 
5) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
6) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้
จากการวิจัยและส่งเสริมให้นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

นางลักษณาวดี บุญพบ 

6. งานเลขานุการ  
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 
6.1 งานจัดการประชุม 
กพท. 
 
 

 
 
 
1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2) รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์กรอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเขต พ้ืนที่การศึกษา ตาม
อํานาจหน้าที่และบทบาทท่ีกําหนด 
3) จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่ การศึกษา ตามกรอบอํานาจหน้าที่และบทบาท 

 
 
 

- 
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การดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
เพ่ือจัดทํา ระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
5) จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
กลุ่ม/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบ
และดําเนินการ 
7) ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุม 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงานในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
8) รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

6.2 งานประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน  
องค์คณะบุคคลในการ 
บริหารจัดการศึกษา 
 

1) ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษา เสนอต่อองค์คณะ
บุคคล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) ประสานการดําเนินงานเพ่ือนํามติการประชุม 
ข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการฯ ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล 
4) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- 

6.3 งานรวบรวมองค์
ความรู้ และมติจากการ
ประชุม กพท. 

1) ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งรายงานผล
การติดตามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
ในการจัดการศึกษา การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3) วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุม กพท. และ
การนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

- 
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4) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ และนําผล
ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย 
5) รวบรวมและเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


