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ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8มาตรา 34 
วรรคสองได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน   183  เขตและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน  42 เขตและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาโดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออกเป็น9 กลุ่ม1 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการ 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานขึ้นส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ทีส่ าคัญ5 ประการซึ่งเก่ียวกับการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาการวิเคราะห์/ 
จัดตั้งงบประมาณการตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลปฏิบัติงานการจัดตั้งยุบรวมเลิกล้มและโอน 
สถานศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และในปัจจุบันกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 จากการวิเคราะห์บทบาทอ านาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะท างานทีด่ าเนินการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

นางกนกกาญจน์  ขุนบ ารุง 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   31 
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บทน า 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง       
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนไว้ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบายละพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
4. ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย 
ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงานมีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจและประโยชน์
สุขแก่ประชาชนนั้น นอกจากมีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน   
ค าจ ากัดความขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมี
การก ากับ ดูแล การให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานที่ดีด้วย จึงท าให้การบริหารงานและปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

แนวคิด 
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา

จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้น
ความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการมีส่วนร่วม
การบริหารทีส่นับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการ
ด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผนก่อนน าเสนอ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 

1. งานตามโครงสร้างของกลุ่มนโยบายและแผน 
1.1. งานธุรการ 
1.2. งานนโยบาย 
1.3. งานวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
1.5. งานติดตามประเมินและรายงานผล 
1.6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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2. เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
3. ท าหน้าที่ก าหนดแผนงานมอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 

แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
4. ช่วยปฏิบัติงานในงานต่างๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานธุรการ 

1.1. งานสารบรรณ 
1.2. งานประสานงานและให้บริการ 
1.3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
1.4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. งานนโยบายและแผน 
2.1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
2.2. งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3. งานวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.1. งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
4.1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
4.2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
4.3. งานจัดสรรงบประมาณ 
4.4. งานบริหารงบประมาณ 

5. งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
5.2. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
5.3. งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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งานธุรการ 

 งานสารบรรณ 
 งานประสานงานและให้บริการ 
 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 
งานนโยบายและแผน 

 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
งานวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 งานจัดสรรงบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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กระบวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา กฎหมาย ระเบยีบ นโยบาย 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์เปา้หมายการด าเนินงาน 
 

การวางแผนด าเนินงาน 
 

ด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
 

ส่งเสรมิสนับสนุนให้กลุม่ / สถานศึกษา 
ด าเนินงานส่งเสริมสนบัสนุนให้กลุ่ม / สถานศึกษาด าเนินงาน 

 
ตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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งานสารบรรณ 
1. งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดท าเอกสาร 
3.2 การส่งหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก็บรักษาและการยืม 
3.5 การท าลาย 

4. ค าจ ากัดความ 
งานสารบรรณ คืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับการส่งการเก็บ
รักษาการยืมและการท าลายเอกสาร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือ

ราชการ 
5.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนดโดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ – ส่งหนังสือ

ด้วยระบบ Smart Office กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
1) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ Smart Office 
2) เสนอผู้อ านวยการกลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 
5) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการกลุ่มนโยบายและแผน 

5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของกลุ่มนโยบายและแผน 

5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบรับ – ส่งหนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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งานประสานงานและให้บรกิาร 

1. งานประสานงานและให้บริการ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
2.2  เพื่อให้งานที่ด าเนินการมีมาตรฐานเกิดความสะดวกประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ 

ปฏิบัติงาน  
 

2.3 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน 
3.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

4. ค าจ ากัดความ 
การประสานงานหมายถึงการจัดให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท างานสัมพันธ์  สอดคล้อง

กันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบวิธีการท างานอีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ เพ่ือให้เกิด
ความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระท าให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยไม่ท าให้เกดิความสับสนขัดแย้งหรือเลื่อมล้ ากันทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นท าให้ ได้มา
ซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เก่ียวข้อง/ 
ผู้รับบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงานและงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยงานและ 

สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
5.2  ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงานท าให้ระบบมี 

ประสิทธิภาพ 
5.3 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย 

และแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
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งานจัดการประชุมภายใน 
1. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือการให้บริการและอ านวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.2 เพ่ือให้การประสานงานการด าเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
2.3 เพ่ือให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
3. ขอบเขตของงาน 

การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนโดยการศึกษาวิเคราะห์งานรวบรวมข้อมูลร่วม 
กิจกรรมการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่ก าหนด 

4. ค าจ ากัดความ 
งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่2  คนข้ึนไปมาร่วม 

ปรึกษาหารือชี้แจงอธิบายเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนและข้อมูลด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
5.4 จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน 
5.5 สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

1. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันตลอดจน
ได้รับข่าวสารองค์ความรู้จากภายนอกมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
3.2 รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมกลั่นกรององค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือแลกเปลี่ยน

และเผยแพร่ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
5.2 การรวบรวมกลั่นกรองจัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
5.4 สรุปและรายงานผล 

 
 
  



14 
 

 
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานผลการด าเนินงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศ ทางการ
จัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและบริบท ของแต่
ละพ้ืนที่ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
พัฒนานโยบายหมายถึงการด าเนินงานเพ่ือศึกษาก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความ 
ต้องการบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ศกึษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
5.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 จัดท านโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 

และความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 
5.6  เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการ 

จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
5.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ นโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
3.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงเอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
5.3 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 ก าหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
5.6 น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ศึกษาธิการ

จังหวัด 
5.7 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณการ

ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/ โครงการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน 
5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานบริหารยุทธศาสตร์ และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 

1. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่

จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคตแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท า
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคตการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาจังหวัดหมายถึงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบและมีเอกภาพบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัดหมายถึงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาแผนปฏิบัติราชการ4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้น
สังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยบูรณา
การการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา การศึกษา

ระดับจังหวัด 
5.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5.3  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5.4  จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และ

บูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5.6 ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัดโดยคณะท างานฯ 
5.7 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน 

1. งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 การยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงการจัดตั้งรวมหรือเลิก 

สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2550 
รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ ขยาย

ชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา 
5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ

การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
5.3  จัดท าแผนจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.4  ด าเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3.3 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 

4. ค าจ ากัดความ 
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณหมายถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล

การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้งน า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมายถึงกระบวนการการวางแผน
ทางการเงินว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้
จาก ทุกแหล่งเป็นตัวก าหนดขีดจ ากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงของรายได้รายจ่ายและเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้
โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกันดังนั้นรายงานที่ดีจึงควร
อ่านเข้าใจได้ง่ายแต่รายละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขาดตกบกพร่องรายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับ
ต้องการโดยจัดท าขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษากลุ่มหรือหน่วยงานภายในทุกแห่งส ารวจและรายงาน

ข้อมูล 
5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ  
5.3 คณะกรรมการประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

5.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการฯปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอ 
ผู้อ านวยการฯพิจารณาใหม่ 

5.5 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/ เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดระบบการจัดตั้งและเสนอของบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้การเสนอขอรับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 การประสานและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดตั้งงบประมาณหมายถึงการจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันโดย
เน้นการประมาณการกิจกรรมโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการให้
บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในที่นี้หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาการเสนอของบประมาณหมายถึงการเสนอค าของบประมาณตาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้
เสนอค าขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านัก
งบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดได้แก่งบบุคลากรงบด าเนินงานงบลงทุนงบ
เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึงสิ่งต่างๆที่ท าให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์หรือทางการ
บริหารก็ตามการด าเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการวิธีการและแนวคิดเป็นกรอบเพ่ือให้เกิดผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเช่นทรัพยากรทางการเงินวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษา  
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
2) สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและ

หรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 
5) จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
6) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
7)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือด าเนินการ

ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
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8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.2 การประสานส่งเสรมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับการด าเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา 
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพ่ือมิให้มีความซ้ําซ้อนในรายการ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ 
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือด าเนินการ

ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 

งานจัดสรรงบประมาณ 
1. งานจัดสรรงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. ค าจ ากัดความ 
งบประมาณหมายถึงจ านวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่างๆภายในช่วงระยะเวลา

หนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณหมายถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้
จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันทั้งนี้อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ี 
ส านักงบประมาณก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึงแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน งบประมาณและ

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
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4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานสนับสนุนให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ/หรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าโครงการรองรับและรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ/หรือ 
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6) ติดตามประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
5.2 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

1)  วิเคราะห์นโยบายเป้าหมายผลผลิตของแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาโดยยึด
ผลผลิตของแผนงบประมาณ 

3)  การก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานให้สถานศึกษา 

4) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือจัดท าเอกสารแผนฉบับร่างเพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ 

 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
6) การติดตามประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

 
งานบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. งานบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ด าเนินการบริหารงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
การด าเนินการบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาตั้งแต่กระบวนการส ารวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกรายการทุกโครงการการวิเคราะห์ 
ความส าคัญความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและ 
ด าเนินการ 

4. ค าจ ากัดความ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายหมายถึงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของ

ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผน 
งบประมาณผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงานจาก

สถานศึกษา 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 
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5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของ
งาน/โครงการภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 

5.4 ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.9 แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องจากการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณด าเนินการ 
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.2 แผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.3 การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน 
3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.5 การจัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
4. ค าจ ากัดความ 

การติดตาม หมายถึงกระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ าหรือเป็นระยะ
โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าวได้แก่การวัดปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลา
ด าเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหาการจัดการและการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่า
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่วัตถุประสงค์ของ  

การติดตามคือต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าท่ีจะเร็วได้ในเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ
ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 

การรายงานคือการก าหนดระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลในหน่วยงานซึ่ง
รายงานแต่ละประเภทนั้นก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปรายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญในการ
บริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้นควรที่
จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพฐ.  

1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2) จัดท าแผนก ากับติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผนก ากับ
ติดตามการติดตามงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับเพื่อก ากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ 

3) จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและ
สะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

4) เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 
5) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาและจัดท าข้อสรุปเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
2) การประสานแผนการติดตามก ากับนิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
นโยบายและแผน 

3) จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.2 กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
3.3 เครื่องมือการประเมินผล 
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3.4 การประสานแผนการประเมินผล 
3.5 การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ 

4. ค าจ ากัดความ 
การประเมินผลหมายถึงการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
4) สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) รายงานผลการด าเนินงาน 

5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดท ารายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะ 
2) สร้างแบบการประเมินแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
4) สรุปผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
5) รายงานผลการด าเนินงาน 

5.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2) สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
4) สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
5) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา(R&D)  

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
3.2 การรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหมายถึง 

กระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้วยการใช้คนเทคนิคและข่าวสารทั้งนี้โดยอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตบริการหรือความพึงพอใจโดยกระบวนการดังกล่าว
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการเป็นผู้น าและการประเมินผล 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.4 จัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้อง 

กับความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ได้ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
ระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติอ้างองิ 
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ระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติอ้างอิง 

 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
 กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่21 มีนาคม2559  
 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน 
 ภูมิภาค ลงวันที่21 มีนาคม2559  
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2533  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ. 2525  
 ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 – ปัจจุบัน 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549  
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.2550  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่2 )พ.ศ. 2527  
 แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2552 - 2554  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติฉบับที่2  
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 รายงานการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
 ของส านักงบประมาณ 
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 


