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แนวคิด  

 กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย ให
สถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตาม
ยุทธศาสตรโดยเนนความโปรงใส ทันสมัยความรับผิดชอบที ่ตรวจสอบไดและเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธ ิผล ยึดหลักการมีส วนรวม การบริหารที ่สนับสนุนที ่ใช โรงเร ียนเปนฐาน (School - Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ  

 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
 2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด การ
ศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  
 

ขอบขาย/ภารกิจ  

 1. งานธุรการ  
  1.1 งานสารบรรณ  
  1.2 งานประสานงานและใหบริการ  
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  
  1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  
 2. งานนโยบายและแผน  
  2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา  
  2.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 2.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
 2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน  
 3. งานวิเคราะหงบประมาณ  
 3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
 3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
 3.3 งานจัดสรรงบประมาณ  
 3.4 งานบริหารงบประมาณ  
4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล  
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 4.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  
 4.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
 4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ ดําเนินงานของสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
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การมอบหมายงานตามภารกิจ 
 กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีบุคลากรทั้งสิ้น 
4 คน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดสังเคราะหขอบขายงานและมอบหมาย
ภารกิจตามขอบขายงานของกลุมนโยบายและแผน ออกเปน 4 กลุมงาน ดังนี้ 

ที ่ ภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ 
1 งานธุรการ  

    1.1 งานสารบรรณ  
    1.2 งานประสานงานและใหบริการ  
    1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน  
    1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน  
 

นายพาริส เวียนวัฒนา 
ธุรการกลุมนโยบายและแผน 
 

2 งานนโยบายและแผน  
  2.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ทางการศึกษา  
  2.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  2.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุมจังหวัด  
  2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
  2.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน  
 

นางชลันธร  ภูมี  
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

3 งานวิเคราะหงบประมาณ  
  3.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย  
  3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
  3.3 งานจัดสรรงบประมาณ  
  3.4 งานบริหารงบประมาณ  
 

นางจันทนา จิตพิมพ อุทโย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ 

4 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล  
  4.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ  
  4.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกล
ยุทธ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
  4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

นางวัชรภรณ  ทีสุกะ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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การวางแผนการดำเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบ 

 จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ 67/2563 เรื่อง แตงตั้ง 
ผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งไดมอบหมาย
ให นายธงชัย นนทสันต ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในงานของกลุมงานธุรการ จึง
ขอนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้ 

 

ขอบขายและภารกิจกลุมงานสารบรรณ 

 การประสานงาน หมายถึง การจัดใหคนในองคกรทำงานสัมพันธสอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององคกรเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ 
วิธีการทำงาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงาน เปนเอกภาพเพื่อใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการ
รวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทำใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทำใหเกิดความ
สับสน โดยไมทำใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อใหงานดำเนินไปอยางราบรื่น ทำใหไดมา
ซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นเปนการ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน / กลุมที่เกี่ยวของ / ผูรับบริการทั่วไป โดยเนน้

ความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 

  

 

 

 

กลุม่งานธุรการ

งานสารบรรณ

งานประสานงานและใหบ้รกิาร

งานจดัการประชมุภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน
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การมอบหมายงานตามภารกิจงาน 

 กลุมงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีบุคลากร
ทั้งสิ ้น ๓ คน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดสังเคราะหขอบขายงานและ
มอบหมายภารกิจตามขอบขายงานของกลุมงานนโยบายและแผน ออกเปน 2 ภารกิจ ดังนี้ 

 

ที ่ ภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ 
1. การรับ – สงหนังสือราชการ 

 
นายพาริส เวียนวัฒนา 

2. การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส 
 

นายพาริส เวียนวัฒนา 

3. การประสานงาน 
 

นายพาริส เวียนวัฒนา 

4. การใหบริการ 
 

นายพาริส เวียนวัฒนา 

5. การจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
 

นายพาริส เวียนวัฒนา 

 

 1. งานสารบรรณ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    1. นำระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ – สง
หนังสือราชการ 
    2. รับ – สง หนังสือราชการตามที่ระบบกำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ – 
สง หนังสือ e-filling กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 
              ๑) รับงานจากกลุมอำนวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 
         ๒) เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
     ๓) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
     ๔) เสนอผูอำนวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
     ๕) ผูมีอำนาจพิจารณาลงนาม 
    ๓. ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุม
การสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน 
    ๔. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสาร
บรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 
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    ๕. สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 
  

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    การปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และการรับสง
หนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.

๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
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ภารกิจงาน : งานสารบรรณ 
จุดประสงคเพื่อ  
        การจัดระบบงาน มีการประสานงานสัมพันธตอกันทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 

ที ่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ ผูเกี่ยวของ 
1 นำระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน รับ – สง
หนังสือราชการ 

 
5 นาที 

 
กลุมนโยบายและแผน 

 

2 รับ – สง หนังสือราชการตามที่กำหนด โดย
จัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ – สง
หนังสือดวยระบบ e-Filing กลุมนโยบายและ
แผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 

 
ตลอดเวลา 

 
กลุมนโยบายและแผน 

3 เสนอ ผอ.กลุม มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติ / เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ / เสนอ ผอ.
กลุม ตรวจสอบความถูกตอง / ผูมีอำนาจลง
นาม 

 
5 นาที 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 

 
 

๔ ตรวจสอบการรับ – สงหนังสือราชการ
ทางเว็ปไซดในลุมนโยบายและแผน และ
ควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุม
นโยบายและแผน 

 
5 นาที 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 

 
 

๕ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให
เหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสาร
บรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 

 
ตลอดเวลา 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 

๖ สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง 
หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยาง
ตอเนื่อง 

ตลอดเวลา กลุมนโยบายและแผน 

เอกสารอางอิง :  
๑. พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ ๘. 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 



9 
 

2. กลุมงานประสานงานและใหบริการ 

 การประสานงาน หมายถึง การจัดใหคนในองคกรทำงานสัมพันธสอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององคกรเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ 
วิธีการทำงาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงาน เปนเอกภาพเพื่อใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการ
รวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทำใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทำใหเกิดความ
สับสน โดยไมทำใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อใหงานดำเนินไปอยางราบรื่น ทำใหไดมา
ซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นเปนการ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน / กลุมที่เกี่ยวของ / ผูรับบริการทั่วไป โดยเนน้

ความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 

  

 2.1 งานประสานงานและใหบริการ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ประสานงานกับกลุมอื่นในสำนักงาน และงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม 
    2. ชวยอำนวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสำนักงาน ทำให
ระบบมีประสิทธิภาพ 
    ๓. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม
นโยบายและแผน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
    ๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ 
     

    

ประสานงานกบักลุม่อื�นในสาํนกังาน และงานภายใน
กลุม่นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที�เกี�ยวขอ้งกับการบริหารงานของกลุม่งาน

ช่วยอาํนวยความสะดวกงานระบบการเชื�อมต่อ
เทคโนโลยีภายในสาํนักงาน

ประสานการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์เผยแพรข่อ้มลู
ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนใหค้รู

และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั�วไปทราบ

สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน
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   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    ใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ ประสานงาน
การดำเนินภารกิจของกลุมนโยบายและแผน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก 
เรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กำหนด 

   กฎหมายที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.

๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
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ภารกิจงาน : งานประสานงานและใหบริการ 
จุดประสงคเพื่อ  
        การจัดระบบงาน มีการประสานงานสัมพันธตอกันทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 

ที ่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ ผูเกี่ยวของ 
1 ประสานงานกับกลุมอื่นสำนักงาน และกลุมงาน

ในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของกลุมงาน 

 
 

ตลอดเวลา 
 

 
 

กลุมนโยบายและแผน 
 

2 ชวยอำนวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอ
เทคโนโลยีภายในสำนักงาน ทำใหระบบมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตลอดเวลา 

 
กลุมนโยบายและแผน 

3 ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและ
แผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
ตลอดเวลา 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 

4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการ
ประสานงานและการใหบริการ 

ตลอดเวลา กลุมนโยบายและแผน 

เอกสารอางอิง :  
๑. พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ ๘. 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
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3. งานจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

 งานประชุมกลุมนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน ในรูปแบบ
ของการประชุมและอื่นๆ เพื่อใหการดำเนินงานของกลุมนโยบายและแผนและสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษา
เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดไว 

 

 

 

  

 3.1 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    2. จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๓. เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน 
    ๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุม แจงผูที่เกี่ยวของทราบ 
 
                   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    ใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ ประสานงาน 
ดำเนินงานภารกิจของกลุมนโยบายและแผนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปดวยความสะดวก 
เรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ตามเปาหมายที่กำหนด 

 

ศกึษา วิเคราะหข์อ้มลูข่าวสารทางดา้นนโยบาย

และแผน และขอ้มลูดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

จดัรวบรวมขอ้มลูข่าวสารทางดา้นนโยบายและ
แผน ขอ้มลูดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

เสนอผูบ้งัคบับญัชา / จดัประชมุทาํรายละเอียด

สรุปและจดัทาํรายงานผลการประชมุ 

แจง้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบ
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   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.

๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
ภารกิจงาน : งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
จุดประสงคเพื่อ  
        การจัดระบบงาน มีการประสานงานสัมพันธตอกันทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 

ที ่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ ผูเกี่ยวของ 
1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย

และแผน และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดเวลา 

 
กลุมนโยบายและแผน 

 
2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ

แผน ขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
๑ วัน กลุมนโยบายและแผน 

3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอ
เจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน 

๕ นาที 
 

กลุมนโยบายและแผน 

4 จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดขอมูลแจงในที่
ประชุมกลุมนโยบายและแผน 

๑๐ นาที กลุมนโยบายและแผน 

๕ สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุม แจงผูที่
เกี่ยวของทราบ 

๕ นาที กลุมนโยบายและแผน 

เอกสารอางอิง :  
๑. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๒. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
๓. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.

๒๕๓๓ 
๔. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดวยการประชมสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ 
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.

๒๕๒๗ 
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กลุมงานนโยบายและแผน 
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กลุมงานนโยบายและแผน 

 จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ 67/2563 เรื่อง แตงตั้ง 
ผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งไดมอบหมาย
ให นายธงชัย  นนทสันต ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในงานของกลุมนโยบายและ
แผน จึงขอนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ขอบขายและภารกิจกลุมงานนโยบายและแผน 

 งานกลุมงานนโยบายและแผน เปนงานที่เกี่ยวของกับงานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป งานบริหารยุทธศาสตรและ
การบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

กลุมงานนโยบายและแผน 

งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา 

งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

งานจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำป 

งานบริหารยุทธศาสตรและการบรูณาการ
การศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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การมอบหมายงานตามภารกิจงาน 

 กลุมงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีบุคลากร
ทั้งสิ ้น @ คน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดสังเคราะหขอบขายงานและ
มอบหมายภารกิจตามขอบขายงานของกลุมงานนโยบายและแผน ออกเปน ๕ ภารกิจ ดังนี้ 

ที ่ ภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ 
1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 
นางชลันธร  ภูม ี

2 งานจัดทำแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางชลันธร  ภูม ี
3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป นางชลันธร  ภูม ี
4 งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการการศึกษาจังหวัด

และกลุมจังหวัด 
นางชลันธร  ภูม ี

5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางชลันธร  ภูม ี
 

1. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    1. วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตรกลยุทธระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ  
    2. ศึกษาผลการดำเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
    3. วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาและสถานศึกษา  
    4. ศึกษา วิเคราะหวิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    5. จัดทำนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอม และความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนำไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร
สูสาธารณชน  
    6. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัด
การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    7. เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนำนโยบายไปใชในการจัดการศึกษา  
    8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
    การกำหนดนโยบายทางการศึกษาที ่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนา
ประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับสภาพ ปญหา ความตองการ และบริบทของแตละพื้นที่ 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

    1. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
    2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
    3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
    4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
    5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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ชื่องาน งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษา วิเคราะหวิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดำเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกำหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ 
สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการ และบริบทของแตละพื้นที ่

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 1. วิเคราะหทิศทางและหรอื
ยุทธศาสตร กลยุทธระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
2. ศึกษาผลการดำเนินงานหรือการ
วิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3. วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กันยายน-ตุลาคม ความ สอดคลอง
กับ ทิศทาง 
นโยบายของ 
หนวยงานที ่
เกี่ยวของและ 
บริบท 
สภาพแวดลอม 
ความตองการ จัด
การศึกษา ของ 
สพป.นครพนม 
เขต 2 

นางชลันธร  ภูมี 
และคณะ
กรรมการฯ 

-เอกสารความเชื่อมโยง 
นโยบาย 

ขั้นที่ 2 4. ศึกษา วิเคราะหวิจัยการจัด และ
พัฒนา การศึกษาในภาพรวมของ
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อเปน
ประโยชนตอการกำหนด นโยบาย ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
5. จัดทำนโยบาย จุดเนนและ
เปาหมายการ จัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบท สภาพแวดลอมและความ
ตองการของชุมชน และสนับสนุนการ
นำไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพรสูสารธารณชน 

ตุลาคม นางชลันธร  ภูมี 
และคณะ
กรรมการฯ 

-เอกสารความเชื่อมโยง 
นโยบาย  
-เอกสารการประเมิน 
สถานภาพองคกร 
(SWOT) 

ขั้นที่ 3 6. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเนนและ
เปาหมายการ จัดการศึกษาของส า
นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 

พฤศจิกายน นางชลันธร  ภูมี 
และคณะ
กรรมการฯ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการประชุม 

ขั้นที่ 4 7. เผยแพรตอสาธารณชนและ
สนับสนุน การน านโยบายไปใชในการ
จัดการศึกษา 

พฤศจิกายน นางชลันธร  ภูมี 
และคณะ
กรรมการฯ 

-เว็บไซต  
-เอกสาร
ประชาสัมพันธ 

ขั้นที่ 5 8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การ ดำเนินงาน 

รายไตรมาส นางชลันธร  ภูมี 
และคณะ
กรรมการฯ 

แบบติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 

เอกสารอางอิง 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 
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2. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
   1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   2. ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดำเนินงานที่ผานมา  
   3. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ 
School Mapping  
   4. กำหนดวิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงคและคานิยมองคการ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
   5. กำหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
   6. กำหนดผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดความสำเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ  
   7. นำเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกากร
ศึกษาธิการจังหวัด 
   8. เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  
   9. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   10. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสอดคลองกับ 
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 
 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
    1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
    2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
    3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
    4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
    5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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ชื่องาน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความสอดคลองกับ นโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษา
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2. ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของ และผลการดำเนินงานที่
ผานมา 

กันยายน-
ตุลาคม 

 นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย 

ขั้นที่ 2 3. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่
มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และประเมินสถานภาพของเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่ตั้ง 
การศึกษาโดยใชเทคนิคของ 
School Mapping 

ตุลาคม แผนที่ตั้ง 
สถานที่เพื่อใช 
ในการวางแผน 
ฯ 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย  
-เอกสารการประเมิน 
สถานภาพ องคกร 
(SWOT) 

ขั้นที่ 3 4. กำหนดวิสัยทัศนพันธกิจ 
เปาประสงค และคานิยมองคการ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
5. กำหนดกลยุทธจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา  
6. กำหนดผลผลิต ผลลัพธและ
ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เปาหมายและ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 

พฤศจิกายน แผนที่มีความ 
สอดคลองกับ 
ทิศทาง นโยบาย
ของ สพป 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย  
-เอกสารการประเมิน 
สถานภาพ องคกร 
(SWOT) 

ขั้นที่ 4 7. นำเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความ
เห็นชอบตอ กศจ. 

พฤศจิกายน  กศจ. และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการประชุม 

ขั้นที่ 5 8. เผยแพรประกาศตอสาธารณชน 
และผูมี สวนเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึง  
9. สนับสนุน ชวยเหลือให
สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พฤศจิกายน  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เว็บไซต  
-เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
-แบบฟอรมการ
จัดทำ แผนพัฒนาฯ 
สำหรับ สถานศึกษา 

ขั้นที่ 6 10. ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

รายไตรมาส  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

แบบติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 

เอกสารอางอิง 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 
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3. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
   1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   2. ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให สอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   3. ก าหนดเปาหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   4. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำป  
   5. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัด  
   6. เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน  
   7. ดำเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
   8. สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา  
   9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   แผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสอดคลองกับ นโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 
 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
    1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
    2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
    3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
    4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
    5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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ชื่องาน งานจัดทำแผนปฎิบัติการประจำป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียด
นโยบายและ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตุลาคม  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย 

ขั้นที่ 2 2. ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ปรับแผนงาน/งาน/ โครงการให
สอดคลองกับเปาหมายผลการ 
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ตุลาคม แผนที่ตั้ง 
สถานที่เพื่อใช 
ในการวางแผน 
ฯ 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย  
-เอกสารการประเมิน 
สถานภาพ องคกร 
(SWOT) 

ขั้นที่ 3 3. กำหนดเปาหมายการพัฒนาของ
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  
4. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติ
การประจำป 

ตุลาคม แผนที่มีความ 
สอดคลองกับ 
ทิศทาง นโยบาย
ของ สพป 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารการความ 
เชื่อมโยงนโยบาย  
-เอกสารการประเมิน 
สถานภาพ องคกร 
(SWOT) 

ขั้นที่ 4 5. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำ 
ปเพื่อขอ ความเห็นชอบตอคณะ 
กศจ. 

พฤศจิกายน  กศจ. และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการประชุม 

ขั้นที่ 5 6. เผยแพรประชาสัมพันธให
สถานศึกษา และสาธารณชน  
7. ดำเนินการบริหารแผนสูการ
ปฏิบัติ  
8. สนับสนุนชวยเหลือให
สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปของสถานศึกษา 

พฤศจิกายน  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-เว็บไซต  
-เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
-แบบฟอรมการ
จัดทำ แผนพัฒนาฯ 
สำหรับ สถานศึกษา 

ขั้นที่ 6 9. ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดำเนินงาน 

รายไตรมาส  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

แบบติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 

เอกสารอางอิง 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 
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๔. งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
   1. ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคำนึงการไดรับโอกาสทางการศึกษาและการจัด
การศึกษา อยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
   3. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ  
   4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปของจังหวัดแลวเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ  
   5. ดำเนินการประสานหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการศึกษาประจำปของจังหวัด  
   6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   ความรวมมือในวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
หนวยงาน ตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
    1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
    2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
    3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
    4. นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
    5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    7. แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
    8. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
    10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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ชื่องาน งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงาน ตนสังกัด นโยบายการ
พัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนใน 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 ประสานงานเพื่อการแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 

ตุลาคม  นางชลันธร 
ภูมี และ
คณะกรรมการ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

ขั้นที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด โดยคำนึงการไดรับ
โอกาสทางการศึกษาและการจัด
การศึกษา อยางมีคณุภาพ การมี
สวนรวมของทุกภาคสวน  

ตุลาคม แผนมีความ 
สอดคลองกับ 
นโยบาย 
รัฐบาล 

นางชลันธร 
ภูมี และ
คณะกรรมการ 

-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 3 คณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 

ตุลาคม สอดคลอง 
นโยบายการ 
พัฒนาจังหวัด 
และสภาพ 
ปญหาความ 
ตองการของ 
ประชาชน 

กศจ. และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการ
ประชุม 

ขั้นที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการศึกษา
ประจำปของจังหวัดแลวเสนอ
กรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

พฤศจิกายน กศจ. และ
คณะกรรมการ 

-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 5 คณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการจังหวัด 

พฤศจิกายน นางชลันธร 
ภูมี และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการ
ประชุม 

ขั้นที่ 6 ดำเนินการประสานหนวยงาน
ตางๆ ทั้งใน และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดป นางชลันธร 
ภูมี และ
คณะกรรมการ 

-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 7 ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดำเนินงาน 

ตลอดป   แบบติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 

เอกสารอางอิง 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ3. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 4. นโยบายรัฐบาลเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษา 5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด 
/แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด  8. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 9. 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวดัแบบบูรณาการ   10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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๕. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ

   1. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา  
   2. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการเขาถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด  
   3. จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ 
ความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   4. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ 
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
   5. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน  
 

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

   ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

   1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   3. ระเบียบ / หลักเกณฑ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น  
   4. พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
   5. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ชื่องาน งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยาย
ชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา  
 

ตลอดป  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษา และความตองการดาน
โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา
ของประชากรวัยเรียนภายในเขต
พื้นที่การศึกษาและจังหวัด 

ตลอดป แผนที่ตั้ง 
สถานที่เพื่อใช 
ในการวางแผน 
ฯ 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินการ 

ขั้นที่ 3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การ
ขยายชั ้นเร ียน การร ับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอ ความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 

ตลอดป แผนที่มีความ 
สอดคลองกับ 
ทิศทาง นโยบาย
ของ สพป 

นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินการ 

ขั้นที่ 4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การ
ขยายชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอ ความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และโอนสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดป  กศจ. และ
คณะกรรมการ 

-ระเบียบวาระการ 
ประชุม  
-รายงานการประชุม 

ขั้นที่ 5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดําเนินงาน  

ตลอดป  นางชลันธร ภูมี 
และ
คณะกรรมการ 

แบบติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 

เอกสารอางอิง 

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายช้ันเรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ระเบียบ / หลักเกณฑ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 4. พระราชบัญญตัิการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
 5. นโยบายการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

 จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ 67/2563 เรื่อง แตงตั้ง 
ผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งไดมอบหมาย
ให นายธงชัย  นนทสันต ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในงานของกลุมนโยบายและ
แผน จึงขอนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ขอบขายและภารกิจกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

 งานกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ เปนงานที่เกี่ยวของกับงานการวิเคราะหงบประมาณรายจาย งาน
จัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานจัดสรรงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การมอบหมายงานตามภารกิจงาน 

 กลุมงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีบุคลากร
ทั้งสิ ้น 1 คน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดสังเคราะหขอบขายงานและ
มอบหมายภารกิจตามขอบขายงานของกลุมงานนโยบายและแผน ออกเปน 4 ภารกิจ ดังนี้ 

 

ที ่ ภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ 
1 งานวิเคราะหงบประมาณ นางจันทนา จิตพิมพ  อุทโย 
2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ นางจันทนา จิตพิมพ  อุทโย 
3 งานจัดสรรงบประมาณ นางจันทนา จิตพิมพ  อุทโย 
4 งานบริหารงบประมาณ นางจันทนา จิตพิมพ  อุทโย 

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

งานจัดสรรงบประมาณ 

งานบริหารงบประมาณ 
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1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงกลุมทุกกลุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาทุกแหง สำรวจและรายงานขอมูล 

    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ๓. คณะกรรมการ ประชุมดำเนินการวิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห
คาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการ ที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอผูอำนวยการพิจารณา กรณีพิจารณาไมเห็นชอบ
เอกสาร มอบเจาหนาที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แกไข แนวนำเสนอผูอำนวยการพิจารณาใหม 

    ๕. จัดทำรายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย/เผยแพรผูเกี่ยวของ 

     ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการวิเคราะหงบประมาณรายจายไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

เลขาธิการ กพฐ. ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2550 
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ชื่องาน  งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค  การบริหารงบประมาณรายจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

รายงานการ
วิเคราะห
งบประมาณ
รายจายได
ถูกตองและ
เปนระบบ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจง
สถานศึกษา/กลุม/หนวยงาน 
ภายใน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 3 คณะกรรมการวิเคราะหขอมูล 
คาใชจายแผน/งาน/โครงการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 4 ผูอำนวยการพิจารณาเห็นชอบ/
ไมเห็นชอบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 5 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห
คาใชจายในการจัดการศึกษาและ
เผยแพรตอผูเกี่ยวของ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอคณะกรรมการ/สพฐ. 
เพื่อรับทราบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยังคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
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2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปและในการณีเรงดวน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ 

    ๒. สถานศึกษา จัดทำคอของบประมาณ เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    3. คณะกรรมการจัดทำและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกำหนดเปาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

    5. จัดทำคำของบประมาณประจำป 

    6. คณะกรรมการ เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

    7. แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดำเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตลอด 

    8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการจัดตั้งและเสนอขอ 
งบประมาณ  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมุลการเสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

   กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. เอกสารการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน และของสำนักงบประมาณ 

3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
เลขาธิการ กพฐ. ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2550 

4. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอื่น 
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ชื่องาน  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค  ระบบคำขอจดัตั้งงบประมาณมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำและ
เสนอของบประมาณ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

เอกสารคำขอ
งบประมาณ
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 2 สถานศึกษาจัดทำคำขอ
งบประมาณ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 3 คณะกรรมการวิเคราะหความ
เหมาะสม 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 4 สำนักงานฯ/สถานศึกษารวมกัน
กำหนดเปาหมายและผลผลิตทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
จัดทำแลเสนอของบประมาณ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 5 คณะกรรมการฯ พิจารณา
เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ แจง
ผูเกี่ยวของทราบและดำเนินการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ติดตามประเมินผลและรายงาน 
สพฐ. 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. เอกสารจัดทำคำของบประมาณของ สพฐ. และของสำนักงบประมาณ 
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยังคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
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3. งานจัดสรรงบประมาณ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   การจัดสรรงบประมาณใหแกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

    ๒. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑที่กำหนด 

    3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 

    4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ จัดทำโครงการรองรับ รวบรวมไวในงาน
แผนปฏิบัติการประจำป 

    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ ดำเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำป 

    6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
๓. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
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ชื่องาน  งานจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค  สถานศึกษาและกลุมในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนวยงานภายในที่เกีย่วของท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนไปตามระเบียบที่กำหนด 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย 
ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจำป เพื่อใหเปนแนวทางการ
ดำเนินงานของหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

เอกสารคำขอ
งบประมาณ
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติ
ตามเกณฑงบประมาณ ของ
หนวยงานและสถานศึกษา โดย
ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 3 การกำหนดแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณของหนวยงาน
และเสนอแนวทางการดำเนินงาน
ใหสถานศึกษา 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 4 จัดทำแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปปฏิบัติการโดยรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
เพื่อจัดทำเอกสารแผน ฉบับราง
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯ เพื่อขอความเห็นขอบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนับสนุนชวยเหลือกลุมและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของดำเนินการตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 6 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การดำเนินงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางจันทนา 
อุทโย และ
คณะกรรมการ 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
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4. งานบริหารงบประมาณ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    ๑. ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และ
รายงานจากสถานศึกษา 

    ๒. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจำป 

    3. วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเงื่อนไข
ความสำเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ เงินเหลือจาย 

    4. กำหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 

    5. จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 

    6. เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ 

    7. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

    8. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    9. แจงกลุม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินการ 

    10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    การดำเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
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ชื่องาน  งานจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
กลุมนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค   ระบบการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีประสิทธิภาพ คุมคา และครอบคลุมภารกิจ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดของงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/รองรอย
ของงาน 

ขั้นที่ 1 -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สำรวจ ศึกษา ขอมูลงบประมาณ 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงิน
เหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณประจำป 
 

สิงหาคม  นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ 
-วิเคราะห ผลการใชจาย
งบประมาณตามผลการติดตาม
ประเมินผลตอเงื่อนไขความสำเร็จ
ของงาน/โครงการ 
-กำหนดแนวทางและวิธีการใชเงิน
เหลือจายตามแนวทางและวิธีการที่
เหมาะสม 
-เสนอแนวทางและวีการใชเงิน
เหลือจายและแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

สิงหาคม นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 3 กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ สิงหาคม นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 4 ผูวาราชการจังหวัด อนุมัติ/ไม
อนุมัติ 

กันยายน นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายงาน สพฐ./แจงผูเกี่ยวของ
ดำเนินการ 

กันยายน นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 6 แจงกลุมและหรือสถานศึกษา
รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กันยายน นางจันทนา  
อุทโย  

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กันยายน  นางจันทนา  
อุทโย 

-เอกสารที่เกี่ยวของ 
-แบบฟอรมตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ 
3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
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กลุมงานติดตาม ประเมนิ และรายงานผล 
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กลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล  

ขอบขายและภารกิจ 

 1. งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโนบายและกลยุทธ  
1) การวิเคราะหรายละเอียด นโยบาย กลยุทธ และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) แผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ และจุดเนนของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) การจัดทำเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ และ 

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   2. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
1) การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ 
2) กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน 
3) เครื่องมือการประเมินผล 
4) การประสานแผนการประเมินผล 
5) การจัดทำรายงานผลการประเมินฯ

 
  

 

 

 

 

กลุมงานติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล

งานติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ 
สพฐ.
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 1. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ขั้นที่ 1 การวิเคราะหรายละเอียด  

ไดแก การวิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธ จุดเนนและแผนปฏิบัติการ 
ประจำปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    2. ขั้นที่ 2 จัดทำแผน การกำกับ ติดตามและจัดทำคูมือตามแบบติดตาม  

ไดแก การทำแผน ปฏิทินและคูมือตามแบบติดตาม เพื่อกำกับ ติดตาม                  
ตามนโยบาย กลยุทธ และจุดเนน 
    3. ขั้นที่ 3 พบปะทุกกลุมภารกิจ 

ไดแก การจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและใหความกระจางเกี่ยวกับแผน ปฏิทิน
และคูมือการติดตาม 
    4. ขั้นที่ 4 ประสานการดำเนินการรายงานผลตามแผน ปฏิทิน และตามคูมือ  

ไดแก การพัฒนาระบบการรายงานผลใหเปนไปตามปฏิทินการสงรายงานผลของแต
ละกลุมภารกิจ 
    5. ขั้นประเมินผล  

ไดแก จัดทำรายงาน การตรวจติดตามของคณะกรรมการตรวจติดตามของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งวิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ ติดตาม
และแจงผูเกี่ยวของใหนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
    6. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน  

ไดแก การสรุปผล และจัดทำรายงานประจำป ประจำปงบประมาณ ของเขตพื้นที่
การศึกษาเสนอศึกษาธิการจังหวัดและเผยแพรสาธารณชน 
   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สามารถรายงาน 
ผลการการดำเนินงานประจำปของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนไดรับทราบ   

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สามารถสรุปรายงาน 
ผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษา และการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมตรี และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางาน 
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   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

    - นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    - แผนปฏิบัติการประจำปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    - แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๒. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    2..1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธ สพฐ. 
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานอยางเปน

ระบบ 
3) ประสานผูเกี่ยวของและดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน 
4) สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอตอคณะผูประเมิน สพฐ. 
5) แจงผูเกี่ยวของนำไปปรับปรุงพัฒนางาน     

 
    2.2 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทำรายงานผลพรอม
ขอเสนอแนะ 
     2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทำรายงานแจงผูเกี่ยวของนำไปพัฒนางาน
องคกร 
     3) สรุปผลการดำเนินงาน  
    2.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
     1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
     2) สรางแบบประเมินแผนงานโครงการที่กำหดนไวในแผนปฏิบัติการประจำป 
     3) ประสานผูเกี่ยวของและดำเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
     4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา 
     5) รายงานผลการประเมิน 
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  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง ไดทราบความกาวหนาการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะห และปรับปรุง
แผนงาน/โครงการในปถัดไป  

    เอกสาร/กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- แผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 

2. การมอบหมายงานตามภารกิจงาน 

 กลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
2 มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดสังเคราะหขอบขาย
งานและมอบหมายภารกิจตามขอบขายงานของกลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล ออกเปน 2 ภารกิจ 
ดังนี้ 

 

ที ่ ภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ 
1. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

และกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

นางวัชราภรณ  ทีสุกะ 

2. 
งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นางวัชราภรณ  ทีสุกะ 
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3. แผนการดำเนินงานตามภารกิจงาน 

 กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไดจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจกลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล ดังนี้ 

  

ภารกิจงาน : 1. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดประสงคเพื่อ เปนแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 
การวิเคราะห 
รายละเอีย 
 

การวิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธ 
จุดเนนและแผนปฏิบัติการประจำปของ
สพฐ. สพท.และสถานศึกษารวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พ.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 2 จัดทำแผน 
และคูมือตามแบบ 
ติดตาม 

การทำแผน ปฏิทินและคูมือตามแบบ
ติดตาม เพื่อกำกับ ติดตามตามนโยบาย  
กลยุทธ จุดเนน 

มิ.ย. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 3 พบปะ 
ทุกกลุมภารกิจ 
 

การจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและให
ความกระจางเกี่ยวกับแผน ปฏิทิน และ
คูมือการติดตาม 

มิ.ย. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 4 ประสาน 
การดำเนินการ 
 

การพัฒนาระบบรายงานผลใหเปนไปตาม
ปฏิทินการสงรายงานผลของแตละกลุม
ภารกิจ 

ก.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 5 ประเมินผล 
 

จัดดทำรายงานการตรวจติดตามของ
คณะกรรมการสพฐ.พรอมทั้งวิเคราะห
ประเด็นขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
แจงผูเกี่ยวของนำไปปรับปรุงและ 
พัฒนางาน 

ส.ค.-ธ.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 6 สรุปผล 
รายงานผล 
 

การสรุปผล และจัดทำรายงานประจำป 

ประจำปงบประมาณ เผยแพรสาธารณชน 
 

ม.ค.-มี.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

 

 



43 
 

 

 

ภารกิจงาน : 2. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ 
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดประสงคเพื่อ เปนแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 
ศึกษา วิเคราะห 
รายละเอียดตาม 
แผนกลยุทธ  
สพฐ. 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 
แผนกลยุทธ สพฐ 
 

ต.ค.-ก.พ. 
มี.ค.-ก.ย. 

นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 2 จัดศึกษา  
ออกแบบและ 
พัฒนาเครื่องมือ 
การประเมินผล 
การดำเนินงาน 
อยางเปนระบบ 

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ             
การประเมินผลการดำเนินงานอยางเปน
ระบบ 

ก.ย.-ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 3 ประสาน  
/ ประเมินผล /  
สรุปผลการ 
ดำเนินงาน 
 

ประสานผูเกี่ยวของและดำเนินการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ก.ย.-ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 4 เสนอผูมี 
อำนาจพิจารณา 
 

สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอ
ตอคณะผูประเมิน สพฐ. 
 

ก.ย.-ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 5 ปรับปรุง 
พัฒนางาน 

แจงผูเกี่ยวของนำไปปรับปรุง 
พัฒนางาน 

ก.ย.-ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 6 สรุปผล 
การดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ก.ย.-ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  
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ภารกิจงาน : 2. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ 
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   2.2 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
จุดประสงคเพื่อ เปนแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห 
ประเมินผลฯ 

ศกึษาวิเคราะห ประเมินผลงาน 
ระยะครึ่งแผน และจัดทำรายงาน 
พรอมขอเสนอแนะ 

มี.ค.- เม.ย. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 2 ประเมินผล ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผน ก.ย. – ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 3 สรุปรายงานผ สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. – ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

 

ภารกิจงาน : 2. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ 
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   2.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จุดประสงคเพื่อ เปนแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียด
ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ 

ต.ค. – ก.พ. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 2 สรางแบบประเมิน
แผนงานโครงการฯ 
 

สรางแบบประเมินแผนงาน
โครงการที่กำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ 

มี.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 3 ประสาน / ดำเนินการ 
ประเมินผล / สรุปผลการ 
ดำเนินงาน 

ประสานผูเกี่ยวของและ
ดำเนินการประเมินผลแบบมีสวน
รวม 

ก.ย. – ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขัน้ที่ 4 เสนอผูมีอำนาจ สรุปผลการประเมินผลเสนอฝาย 
บริหาร 

ก.ย. – ต.ค. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

ขั้นที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย. นางวัชราภรณ ทีสุกะ  

 


