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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด
5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขตและสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่มเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและ
แผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี
บทบาท อานาจ หน้าที่ที่สาคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา และ
ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 13 กันยายน
2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน 2553 ได้กาหนดอานาจหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
2. จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
3 .วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
5. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและ
แผน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึง
พอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคูม่ ือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน คาจากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการ
ปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คืองานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบาย
และแผน และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิด
เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน
การกากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
5.2 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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ส่วนที่ 2

คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน

งำนธุรกำร
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนสำรบรรณ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส์
4. คำจำกัดควำม
งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ
5.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1) รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling
2) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
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4) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
5) ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการ
ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
แบบฟอร์มที่ใช้ –
นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ
รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ
e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ใน
กลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง
ระบบ e-filling
เสนอ ผอ.กลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง / ผู้มีอานาจลงนาม
สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือ

เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ. 2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนประสำนงำนและให้บริกำร
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานประสานงานและให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการให้บริการและอานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้การประสานงานการดาเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การประสานงาน
3.2 การให้บริการ
4. คำจำกัดควำม
การประสานงาน หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรทางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความ
รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการ
ทางาน อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นเอกภาคเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทาให้เกิดความสับสน
ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ากันทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ทาให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
เป็นการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
5.2 ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสานักงาน ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ5.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและ
การให้บริการ
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เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบ กฎหมำย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุม่ นโยบำยและแผน
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการให้บริการและอานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้การประสานงานการดาเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ขอบเขตของงำน
การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4. คำจำกัดควำม
งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ในรูปแบบของการ
ประชุมและอื่น ๆ เพื่อให้การการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนได้รับข่าวสาร
องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 การจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้
4. คำจำกัดควำม
การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
5.4 สรุปและรายงานผล
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
คู่มือการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ.สานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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งำนข้อมูลสำรสนเทศ
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 รูปแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. คำจำกัดควำม
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและช่องทางที่
สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและ
เงื่อนไข
5.2 จัดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
5.3 ออกแบบวิธีการนาเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำร
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้รับบริการ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 ความต้องการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ
3.2 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. คำจำกัดควำม
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวความคิด การปฏิบัติหรือ
สิ่งที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5.2 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
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งำนนโยบำยและแผน
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการดาเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกาหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการจัด
การศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของแต่
ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงำน
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. คำจำกัดควำม
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดาเนินงานเพื่อศึกษา กาหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ที่สอดคล้อง
กับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ
บริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
5.6 เสนอ กพท. พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
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5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แผนพัฒนาจังหวัด
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
9. รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.3 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คำจำกัดควำม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของSchool Mapping
5.4 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
5.7 นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แผนพัฒนาจังหวัด
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
9. รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 การนาแผนปฏิบัติการประจาปี ไปสู่การปฏิบัติ
4. คำจำกัดควำม
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ การทบทวน
กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ กาหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ จัดทา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
5.7 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แผนพัฒนาจังหวัด
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
9. รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนบริหำรยุทธศำสตร์และกำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดกลุ่มจังหวัด
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงาน
ต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
4. คำจำกัดควำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน ต่าง ๆของจังหวัดที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต
กำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด หมำยถึง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการ
พัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการดาเนินงาน/โครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
บริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำและกลุ่มจังหวัด หมำยถึง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการ
การดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับ
จังหวัด
5.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคานึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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5.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.6 ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติราชการศึกษา
ประจาปีของจังหวัด โดยคณะทางานฯ
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด
7. แผนพัฒนาจังหวัด
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
9. รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2522
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดตัง้ ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คำจำกัดควำม
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้งรวม หรือ เลิกสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 รวมถึงการ
ดาเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน
การรับและโอนสถานศึกษา
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2553
3. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
5. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
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งานวิเคราะห์งบประมาณ
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัด
การศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3 การจัดทารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
4. คำจำกัดควำม
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งนา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการวางแผน
ทางการเงินว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้
จากทุกแหล่งเป็นตัวกาหนดขีดจากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้ รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดย
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควร
อ่านเข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดที่ควรมี ต้องไม่ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละ
ระดับต้องการ โดยจัดทาขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสารวจและรายงานข้อมูล
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
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5.3 คณะกรรมการ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1.ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดตัง้ และเสนอของบประมำณ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คำจำกัดควำม
กำรจัดตั้งงบประมำณ หมายถึงการจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้น
การประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการโครงการให้
บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กาหนด ในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ของสถานศึกษา
กำรเสนอของบประมำณ หมำยถึง การเสนอคาของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้เสนอคาขอ
ตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ได้แก่ งบบุคลากรงบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
และงบรายจ่ายอื่น
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ทรัพยากรทางการศึกษา
จึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการบริหารก็ตาม การ
ดาเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจำปีและในกรณีเร่งด่วน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายและ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7.แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดาเนินการประสานกับ
หน่วยงานภายนอกต่อไป
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 กำรประสำน ส่งเสรม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดาเนินการประสานกับ
หน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
.1 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. เอกสารการจัดทาคาของบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานัก
งบประมาณ
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการกพฐ.ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดสรรงบประมำณ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. คำจำกัดควำม
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้
จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานัก
งบประมาณกาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่
กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ หรือสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ หรือสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
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5.2 กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของ
แผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้
สถานศึกษา
4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา

เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
2. ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ)
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานบริหารงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดาเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงำน
การดาเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่
กระบวนการสารวจ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการ ทุกโครงการ การวิเคราะห์ความสาคัญ
ความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
4. คำจำกัดควำม
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิต
หรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิต
หรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจานวนเงินของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกัน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการ
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
5.4 กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ

เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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งำนติดตำม ประเมิน
และ รำยงำนผล
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 แผนกากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.3 การจัดทาเครื่องมือการติดตามการดาเนินงาน
3.4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามนโยบายและกลยุทธ์
3.5 การจัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4. คำจำกัดควำม
กำรติดตำม (Monitoring) หมำยถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดาเนินการเป็นประจาหรือเป็น
ระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนาเข้า(Inputs) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลาดาเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามใน ด้านการจัดหา การ
จัดการและการนาทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนและกาหนดการหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุง
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สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงทีกำรรำยงำน (Report) คือ การกาหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกัน
ออกไป รายงานจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
ของแต่ละรายงานไว้ด้วย
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนกากับติดตาม การ
ติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้
กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการ
ติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และจัดทาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2 กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำร
ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5.แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักนายกรัฐมนตรี
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3. ขอบเขตของงำน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 กรอบการประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทารายงานผลการประเมินฯ

4. คำจำกัดควำม
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น จึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดาเนินงาน

เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนจัดกำรประชุม คณะกรรมกำรเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) ดาเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)
ตลอดจนผู้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารและจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อเป็นแนวทางและคู่มือในการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.)
2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานและการสื่อสาร
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดทาแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การดาเนินการตามกรอบอานาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การดาเนินการตามแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4. คำจำกัดควำม
4.1 เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง เอกสารที่อ้างอิง สืบค้น หลักฐานตามระเบียบวาระการประชุม
4.2 การประสานการดาเนินงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา โดยเป็นหนังสือราชการ โทรสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
4.3 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง การดาเนินงานที่บุคลากร ได้เตรียมการ
เพื่อให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานเลขานุการ กพท.
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) จัดทาข้อมูลคณะกรรมการฯ เช่น รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อติดต่อ
ประสานงาน
2) จัดทาเอกสาร หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์กรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามอานาจหน้าที่และบทบาทที่
กาหนด
5.2 จัดทาแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอานาจ
หน้าที่และบทบาทการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทาแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยแจ้งต่อ
คณะกรรมการฯ
2) แจ้งเวียนแผนปฏิทินการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5.3 รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณา
5.4 จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ทราบและดาเนินการ
5.6 ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
รายงานในการประชุมครั้งต่อไป
5.8 รายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนองค์คณะบุคคลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศการศึกษา
2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทั้งการรับรู้และการ
เข้ามามีส่วนร่วม
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างองค์คณะบุคคล
2.4 เพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน และเน้นคุณภาพของการบริหารจัด
การศึกษา
2.5 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม
2.6 เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
3.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์คณะบุคคลร่วมกัน วางแผน ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในประเด็นการดาเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล
3.2 ประสานและร่วมดาเนินงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาขององค์คณะบุคคล
3.3 การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์คณะบุคคล
3.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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4. คำจำกัดควำม
องค์คณะบุคคล หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) , คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัด
การศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประสานการดาเนินงานเพื่อนามติการประชุม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล
5.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ชื่อเอกสำร : งำนรวบรวมองค์ควำมรู้และมติจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา( กพท.)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประมวลผลภาพความสาเร็จในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุม กพท. และการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
2.3 นาผลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
3.3 การจัดการความรู้ที่เกิดจากการประชุม กพท.และการนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
4. คำจำกัดควำม
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด
การสังเคราะห์ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานที่ได้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหลอมรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพความสาเร็จในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานให้สูงขึ้น
5.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมกพท.และการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
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เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
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คณะทำงำน
1. นายเกษม คาศรี รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2. นายสุพิศ เกตุมณี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นางสาวอรวรรณ คามาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4. นางพรทิพย์ บัวขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางสาวมณีวรรณ วิโรจน์วฒ
ั นกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6. นางปรียาวรรณ ชะเอมวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
7. นางรุงรัตน์ ตนสารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8. นายปรีชา ศรีสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
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