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กลุ่มนโยบายและแผน 
 นายถนัดชัย   สุรภักด์ิ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ   
ต าแหน่งเลขที่ อ 32 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 มีหน้าที่   ก ำกับ ควบคุม เร่งรัด ตรวจสอบ  และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นระบบ คล่องตัว  
และมีประสิทธิภำพ 
  1.1 ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของ             
กลุ่มนโยบำยและแผน ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.2  ศึกษำวิเครำะห์สภำพกลุ่มนโยบำยและแผน และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 2.  ควบคุมก ำกับ ติดตำมกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
  2.1  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
  2.2  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2.3  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
  2.4  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 
  2.5  งำนจัดต้ัง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ 
 3.  ควบคุมก ำกับ ติดตำมกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
  3.1  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย   
  3.2  งำนจัดต้ังและเสนอของบประมำณ 
  3.3  งำนจัดสรรงบประมำณ 
  3.4  งำนบริหำรงบประมำณ 
 4.  ควบคุมก ำกับ ติดตำมกลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล 
  4.1  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
  4.2  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ.)/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) 
  4.3  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
  ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้ มอบหมำยให้ผู้
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน  ดังนี้  นำงคนึงนิช  ผำสุข ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
    

/กลุ่มงำนนโยบำย... 
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นางสงวน   หีบแก้ว  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ 35   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

1.1 วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์กลยุทธ์ระดับชำติกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และจังหวัด รวมท้ังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำท้ังด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ  
1.4 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี กำรศึกษำ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
1.5 จัดท ำนโยบำยจุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อม และ

ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
1.6 เสนอ กศจ. พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน เขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 
1.7 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ  
1.8 ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ  
2.3 วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำ และประเมินสถำนภำพของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อจัดท ำแผนท่ีต้ังกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping  

2.4 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และค่ำนิยมองค์กำร ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
2.5 ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
2.6 ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/ โครงกำร  
2.7 น ำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.  
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
2.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
2.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

3.งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อปรับแผนงำน/งำน/ โครงกำรให้

สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
/3.3 ก ำหนด... 
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3.3 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
3.4 จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
3.5 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.  
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนทรำบ 
3.7 ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

4.งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำ 

กำรศึกษำระดับจังหวัด  
4.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยค ำนึงกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำร จัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีคุณภำพ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำร กำรศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
4.4 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมกำรบริหำร ยุทธศำสตร์

และบูรณำกำรกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
4.5 ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำม แผนปฏิบัติ

รำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัด โดยคณะท ำงำน  
4.6 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. งำนจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5.1 ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำร

ขยำยช้ันเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ  
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร เข้ำถึงบริกำร

กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและจังหวัด  
5.3 จัดท ำแผนจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยช้ันเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำม

เห็นชอบต่อ กศจ.  
5.4 ด ำเนินกำรจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยช้ันเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอ ขอควำม

เห็นชอบต่อ กศจ. และโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมระเบียบ กระทรวงศึกษำธิกำร  
5.5 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

6. กำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก 
7. กำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณภำพต ำบล 
8. กำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน 
9. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 9.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

/9.2 เผยแพร่และ... 
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 9.2 เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ น ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ 
ในกำรจัดกำรศึกษำตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชนรับทรำบ  
10. ปฏิบติังำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 นางคนึงนิช  ผาสุข  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่     
อ 34   มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1.งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
 1.1  แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่มหรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งส ำรวจและรำยงำนข้อมูล 
 1.2  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1.3  คณะกรรมกำรประชุมด ำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย 
แผนงำน/งำน/โครงกำรท่ีส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 1.4 น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบ
เอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำท่ีน ำกลับไปเสนอคณะกรรมกำร ปรับปรุง แก้ไข แล้วน ำเสน อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำใหม่ 
 1.5  จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
2.  งำนจัดต้ังและเสนอของบประมำณ (งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอื่น) 
 2.1  กำรจัดต้ังและเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 2.2  แจ้งนโยบำยและแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดต้ัง
งบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
 2.3  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดต้ังงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 2.4  ร่วมกับสถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  
 2.5  จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ 
 2.6  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและด ำเนินกำร 
 2.7  ติดตำม ประเมิลผลและรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.  งำนจัดสรรงบประมำณ (งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอื่น) 
 3.1  กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.1.1)  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
  3.1.2)  วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  3.1.3)  แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยใน 
ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
  3.1.4)  ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท ำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  3.1.5)  สนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 3.2  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 3.3  กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

/3.3.1) วิเครำะห์นโยบำย... 
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  3.3.1)  วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจ ำปี เพื่อให้เป็น    
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  3.3.2)  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมำณ 
  3.3.3)  ก ำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำนและเสนอแนะแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนให้สถำนศึกษำ 
  3.3.4) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหำร
งบประมำณและแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำเอกสำรแผนฉบับร่ำงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้
ควำมเห็นชอบ 
  3.3.5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
  3.3.6)  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลท้ังในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
4.  งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปล่ียนแปลงงบประมำณ) 
 4.1  ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์และรำยงำนจำก
สถำนศึกษำ 
 4.2  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณประจ ำปี 
 4.3  วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำม ประเมินผลต่อเงื่อนไขควำมส ำเร็จของ
งำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกันหรือต่ำงประเภทงบประมำณเป็นเงินเหลือจ่ำย 
 4.4  ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย 
 4.5  จัดสรรเงินเหลือจ่ำยตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีเหมำะสม 
 4.6  เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำยและแนวทำงกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ  
 4.7  เสนอกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ 
 4.8  รำยงำนกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณให้ส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลำง ส ำนัก
งบประมำณ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนคลัง
จังหวัด 
 4.9  แจ้งกลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยในท่ี เกี่ยวข้องจำกกำรเปล่ียนแปลง
งบประมำณด ำเนินกำร 
 4.10  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5.  งำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
 นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการ  ต าแหน่ง
เลขที ่ อ 37  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ  (งบด าเนินงาน งบบุคลากร  งบเงินอุดหนุน) 
 1.1.  แจ้งนโยบำยและแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดต้ัง
งบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
 1.2.  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดต้ังงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 1.3.  ร่วมกับสถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 1.4.   จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ 

 /1.5.แจ้งผู้เกี่ยวข้อง... 
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 1.5.   แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและด ำเนินกำร 
 1.6.   ติดตำม ประเมิลผลและรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  
2. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น 
 2.1.  ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกส ำหรับกำรด ำเนินงำน
โครงกำรของสถำนศึกษำ 
 2.2.  วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีสถำนศึกษำเสนอเพื่อมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในรำยกำร
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 2.3.  เสนอผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบในกำรขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ 
 2.4.  แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป 
 2.5.  รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำท่ีระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก 
3. งำนจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน  งบบุคลำกร  งบเงินอุดหนุน) 
 3.1  กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.1.1  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 

 3.1.2  วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  3.1.3  แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยใน   
ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
  3.1.4 ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท ำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  3.1.5  สนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมท้ังหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 3.1.6 ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
4.  งำนสำรบรรณ 
 4.1  น ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน รับ – ส่ง หนังสือรำชกำร 
 4.2  รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบท่ีก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำ ก ำกับ ดูแลกำร รับ – ส่ง 
หนังสือรำชกำรด้วยระบบ amss++ กลุ่มงำนนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
 4.3 ตรวจสอบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซด์ในกลุ่มนโยบำยและแผนและควบคุมกำรส่ง
หนังสือรำชกำรจำกกลุ่มนโยบำยและแผนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4.4 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4.5  สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
5. งำนติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
6. งำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 

/นำงสำวจิรำภำ... 
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นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 36   
มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1.1  กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  1.1.1)  ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมท้ังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.1.2)  จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และแผนก ำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อก ำกับติดตำมเร่งรัด
ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผน 
  1.1.3)  จัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม 
ชัดเจนและสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง 
  1.1.4)  เสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนก ำกับติดตำมต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
  1.1.5)  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Annual Report) ของ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ และจัดท ำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 
2.  กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 2.1  ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 2.2  กำรประสำนแผนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศและตรวจรำชกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนจังหวัดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและแผน 
 2.3  จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง  
ศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 2.4  วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
 2.5  แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน 
 2.6  กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
3.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3.1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  3.1.1) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน   
  3.1.2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
  3.1.3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
  3.1.4) สรุปผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  3.1.5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปปรับปรุงพัฒนำงำน 
  3.1.6) สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

/3.2 ประเมิน 
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 3.2  ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  3.2.1) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดท ำรำยงำนผล 
พร้อมข้อเสนอแนะ   
  3.2.2) ประเมินผลงำนระยะส้ินสุดแผนและจัดท ำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปพัฒนำงำน
องค์กร  
  3.2.3) สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  3.3  ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  3.3.1) วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   3.3.2) สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบั ติก ำรประจ ำปี
งบประมำณ 
  3.3.3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
  3.3.4) สรุปผลกำรประเมินผลเสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
  3.3.5) รำยงำนผลกำรประเมิน 
4. งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4.1  ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4.2  ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 4.3  ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.4  จัดท ำกรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
 4.5  ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
 4.6  เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนท่ีได้จำกกำรวิจัยและส่งเสริมให้น ำไปใช้ท้ังใน
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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