


 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
นางสาววรรณพร  โยธานารถ 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนโยบายและแผน       

 
 
 
 



ชื่องาน  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 
ขอบเขตของงาน  
  1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  2. ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  5. จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  6. เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
  8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ. 2555 – 2558 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  



  5. นโยบายรัฐบาล  
  6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8. แผนพัฒนาจังหวัด  
  9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
  10. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 
ขอบเขตของงาน 

1. การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. การจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
3. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินที่ผ่านมา 
3. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
7. น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด 
8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 
9. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ. 2555 – 2558 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
  5. นโยบายรัฐบาล  
  6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



  8. แผนพัฒนาจังหวัด  
  9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
  10. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
  

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 
ขอบเขตของงาน 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน     
คณะกรรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8. สนับสนุนชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ. 2555 – 2558 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
  5. นโยบายรัฐบาล  
  6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8. แผนพัฒนาจังหวัด  
  9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  



  10. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงาน   
ต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 
ขอบเขตของงาน 

1. การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3. การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับจังหวัด 

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัด โดยคณะท างานฯ 

6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ. 2555 – 2558 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
  5. นโยบายรัฐบาล  
  6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8. แผนพัฒนาจังหวัด  
  9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  



  10. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 



คูมือปฏิบตัิงาน
(Work Manual)

นางสาวเพ็ญพร  จงจิรวงศา
ตําแหนง นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

งานงบประมาณ
กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1



























คูมือการปฏ ิบัต ิงาน
(Work Manual)

นางลมัย  ศรีเมือง
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1



ค ูมือการปฏิบ ัติงาน
งานติดตามผลการปฏิบัติงาน

ล ักษณะงาน
เปนการศึกษา คนควา วิเคราะห กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานติดตาม

ประเมินผลและรายงาน วางแผนกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และการดําเนินงานตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ว ิธีการปฏ ิบ ัติงาน

1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

2. วางแผนการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
3. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
4. รายงานผลการดําเนินงาน

ข้ันตอน/กระบวนการปฏ ิบ ัติงาน
๑. ศึกษา วิเคราะหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือใชในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา

๒. วางแผนการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
๓. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร
๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน



ค ูมือการปฏิบ ัติงาน
งานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบ ัต ิการประจําป

ล ักษณะงาน
เปนการศึกษา วิเคราะห จัดทําเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

2. จัดทําเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
3. วางแผนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามผลการดําเนินงาน
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป



ค ูมือการปฏิบ ัติงาน
งานรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ล ักษณะงาน
เปนการศึกษา วิเคราะห แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
3. แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วัดตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
4. ติดตาม จัดเก็บขอมูล ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแบบติดตามประเมินผลการบรหิารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน



ค ูมือการปฏิบ ัติงาน
การประสานแผนการตรวจราชการ

ล ักษณะงาน
เปนการศึกษา วิ เคราะห  การติดตามจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

1. ศึกษา วิเคราะห แบบติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามแบบติดตามผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบขอมูลประเด็นการตรวจราชการ ตามแบบติดตามผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายการกระทรวงศึกษาธิการ
4. ติดตาม จัดเก็บขอมูล ผลการดําเนินงานประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ท่ี  ๒๘๖/๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
--------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๑       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยกเลิกค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ท่ี ๒๗๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ค าส่ังส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เรื่อง ปรับปรุงค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ      
ท่ี ๙๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ท่ี ๑๘๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และ       
ท่ี ๒๑๔/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายด าเนิน  เพียรค้า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 



รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

ท่ี   ๒๘๖/๒๕๖๓ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ---------------------  
 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน 
 
  ๑. นางสาวจริน  โพลงเงิน  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง
เลขที่ อ ๒๙  ท าหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  

๒)  วางแผน มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษางาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ๓)  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
 ๔)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป 
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
   ๕)  การจัดท ารายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการศึกษา  รวบรวมข้อมูลการเงิน
ของสถานศึกษาในสังกัดและของหน่วยงาน  ประมวลผลและรวบรวมส่งจังหวัดสระบุรี 
      ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ๒. นางสาววรรณพร  โยธานารถ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๐  ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้    
      ๑)  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา   
      ๒)  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
      ๒.๑  จัดท าแผนกลยุทธ์   
      ๒.๒  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
      ๒.๓  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี  
      ๓)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๔)  จัดท าแผนบริหารจัดการการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๕)  จัดท าค าของบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๖)  จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๗)  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
      ๘)  จัดสรร และติดตามควบคุมการใช้จ่ายเงินประจ างวดในส่วนของงบพฒันา    
      ๙)  ประสานการด าเนินงานโครงการแผนพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

/ ๑๐) ประสาน ... 



- ๒ - 
 
    ๑๐)  ประสานการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด     
    ๑๑)  จัดต้ังและจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีเงินเดือน 
เต็มข้ันสูงสุดของอันดับต าแหน่งของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
    ๑๒)  จัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีจัดโดยครอบครัว 
     ๑๓)  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (KRS) ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
    ๑๔)  เสนอของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรอื่น ให้แก่โรงเรียนในสังกัดตามค าขอ 
    ๑๕)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๑๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ ๑   
    ๑๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นางสาวเพ็ญพร  จงจิรวงศา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   
    ๑๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                   
                  
 ๓. นางสาวเพ็ญพร  จงจิรวงศา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๑  ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี ้
      ๑)  ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผนและออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับระบบสารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ๒)  แจ้งเวียนระเบียบ ค าส่ังของทางราชการ 
      ๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
      ๔)  บริหารจัดการเอกสารของกลุ่มนโยบายและแผน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart area) 
       ๕)  จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความดูแลของกลุ่มนโยบายและแผน 
      ๖)  ส ารวจความต้องการใช้/จัดหาวัสดุส านักงานเพื่อใช้ในกลุ่มนโยบายและแผน 
      ๗)  ประสานการด าเนินงานภายในกลุ่มและกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา  
ในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
      ๘)  ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความดูแลของกลุ่มนโยบายและแผน ให้สามารถ 
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๙)  ดูแล/ประสานงาน/แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด   
    ๑๐)  จัดเก็บข้อมูลรายการส่ิงก่อสร้าง 
    ๑๑)  การวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณ 
           ๑๑.๑  งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
         ๑๑.๑.๑  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง 
          ๑๑.๑.๒  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน ๓๐ ปี 
          ๑๑.๑.๓  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
         ๑๑.๑.๔  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนประสบอุทกภัย  
วาตภัย และอัคคีภัย 
   ๑๑.๒  งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ประปา) 
    

/ ๑๒) การบริหารงบประมาณทุกแผนงาน ... 
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    ๑๒)  การบริหารงบประมาณทุกแผนงาน 
    ๑๒.๑  การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ ไปใช้ในแผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นเร่งด่วน 
   ๑๒.๒  การก าหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายท่ีเป็นอ านาจของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
   ๑๒.๓  ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษา สามารถด าเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ      
ตามอ านาจของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๑๓)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ 
            ๑๔)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  นางสาววรรณพร  โยธานารถ  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
       ๑๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. นางลมัย  ศรีเมือง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๒ 
ปฏิบัติและรับผิดชอบงานดังนี้ 
         ๑)  งานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    ๑.๑  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 
  ๑.๒  จัดท าแผนก ากับ  ติดตาม  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๑.๓  จัดท าแผนก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
       ๒)  งานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
   ๒.๑  จัดท าเครื่องมือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
   ๒.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามผลการการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
     ๒.๓  จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
           ๓)  งานรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๑  ศึกษา วิเคราะห์ แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๒  ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแบบติดตามประเมินผลการบริหาร            
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๔  จัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๕  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๔)  การประสานแผนการตรวจราชการ 
   ๔.๑  ประสานแผนการก ากับ ติดตาม นิเทศการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔.๒  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ กจิกรรม และข้อมูลอื่นๆ ตามความประสงค์
ของส านักผู้ตรวจประจ าเขตตรวจราชการท่ี ๑ ผู้ตรวจราชการประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔.๓  จัดเก็บข้อมูลตามแบบการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    ๔.๔  จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย 
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๔.๕  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

/ ๕) การวิเคราะห์ความเหมาะสม... 
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      ๕)  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด   
      ๖)  การด าเนินงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 

     ๗)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ครู บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 
      ๘)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ ๒   
       ๙)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นางสาวมะลิ  นาคก้อน  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
     ๑๐)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๕. นางสาวมะลิ  นาคก้อน  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   
ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๓  ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     ๑)  งานการประชุมของกลุ่มนโยบายและแผน 
     ๒)  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
        ๓)  แจ้งการขอต้ังช่ือ ก่อต้ัง ยุบรวมและเลิกล้มสถานศึกษา  การขยายช้ันเรียน และรายงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  องค์กร และสาธารณชน 
     ๔)  การวิเคราะห์ความเหมะสมการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ  งบด าเนินงาน 
               ๔.๑  ค่าจ้างนักการภารโรงของโรงเรียนในสังกัด   
           ๔.๒  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัด 
   ๔.๓  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตของโรงเรียนในสังกัด   
    ๔.๔  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ) ของโรงเรียนในสังกัด 
      ๔.๕  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 
    ๔.๖  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
และพนักงานท าความสะอาด ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
           ๔.๗  ค่าเช่าบ้านของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
      ๕)  การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
รายการค่าสาธารธูปโภค ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
      ๖)  การจัดสรรงบประมาณ  งบบุคลากร  ค่าตอบแทนพนักงานราชการของโรงเรียนในสังกัด 
      ๗)  การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รายการ  
ค่าสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
      ๘)  งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
      - น าโปรแกรมปฏิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชีควบคุมก าหนดการปฏิบัติงาน 
ก าหนดการประชุม และก าหนดนัดหมายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๑ ให้สามารถตรวจสอบ และรายงานก าหนดการต่าง ๆ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและก าลังงาน 
      ๙)  ตรวจสอบ กล่ันกรอง จัดล าดับงานเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 

/ ๑๐) ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน ... 
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            ๑๐)  ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน 
และภายนอกส านักงาน ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบหมาย 
       ๑๑)  ด าเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        ๑๑.๑  การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีนัดหมาย 
       ๑๑.๒  การจัดเจ้าหน้าท่ีไปร่วมปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
         ๑๑.๓  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
                  ๑๑.๔  การเตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
          ๑๒)  เป็นนายทะเบียนเอกสารลับเพื่อน าจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
         ๑๓)  ส าเนาการตรวจราชการและตรวจเย่ียมให้ผู้เกี่ยวข้อง 
           ๑๔)  ประสานการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี 
       ๑๕)  ให้ค าปรึกษา แนะน าครู บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 
        ๑๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  นางลมัย  ศรีเมือง  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
           ๑๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

-------------------------- 
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