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ค ำน ำ 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในแนวทางการด าเนินงานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน และสอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3         มี
เนื้อหาประกอบด้วย  ข้อมูลท่ัวไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยมร่วม รูปแบบการบริหารงาน 
โครงสร้างบุคลากร ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน ขั้นตอนการให้บริการ และคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของ
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

  

      ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีให้ค าปรึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ  บุคลลากรกลุ่มนโยบายและแผนท่ี
อ านวยความสะดวก และร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร    
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
         

           กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

        15 มิถุนายน 2565 
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สารบัญ 
หน้า 

ค ำน ำ            ก 
สำรบัญ           ข 

ส่วนท่ี 1     ข้อมูลท่ัวไป          1 
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์      1 
- ค่านิยมร่วม/รูปแบบการบริหารงาน      2 
- โครงสร้างบุคลากร        3 
- ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน        3 
- ขั้นตอนการให้บริการ        4 

ส่วนที่ 2    คูม่ือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 
   นำงศุภิสรำ  ศรีไสย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    5 

  - การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน  6 
  - การกล่ันกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอ   7 

  ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
- การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าแผนงาน  8 
   /โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ และ 
   การติดตามประเมินผล  
- การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มโยบายและแผน 9 
- การวิเคราะห์นโยบายและและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ    9 
- การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา   10 
- รูปแบบการปฏิบัติงาน (Motto)       11 

    

    นำงสำวจิตรลดำ  ต้นพรหม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร  12 
 - การจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก     13 
  - การจัดต้ัง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 
                 - การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน   15 
  - การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  16 

            ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
            และรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

  - การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน      17 
 - การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   18 
 - การจัดต้ังและการเสนอของบประมาณงบครุภัณฑ์   20 
 - การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  20 
   - โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา     21 
   - รูปแบบการปฏิบัติงาน (Motto)       22 
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  นำงสำวณปภัช  อรหันตำ  อัตรำจ้ำง สพป.ขก 3                                               23 
        - การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ           24 
          - การจัดระบบงานสารบรรณของกลุ่ม และการประสานงาน        25 
      - การจัดต้ังและเสนอของบประมาณท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                                    26 

 - การของบประมาณ สถานศึกษาประสบอุบัติภัย         26 
 - จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี              27 
    - งานข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่ม                                                                   27 
    - รูปแบบการปฏิบัติงาน (Motto)           28 
 

   นำงสำวสำยชล  วงษ์ษำ  อัตรำจ้ำง สพป.ขก 3                                                29 
- งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ      30 

 กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการ                                     
  ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี       

- งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงาน                      31 
                  เขตพื้นท่ีการศึกษา         

- งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตาม                   32 
  นโยบายโครงการและกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        

- งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน                               33 
   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
- การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทน                           34 
   พนักงานราชการ/ครูวิทย์-คณิต/พี่เล้ียงเด็กพิการ/ธุรการโรงเรียน/นักการภารโรง 

 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                          35 
   - การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา       36 

                      จากหน่วยงานอื่น 
                     - งานการเงินและบัญชีของกลุ่มนโยบายและแผน 36                   
                    - รูปแบบการปฏิบัติงาน (Motto) 37
  
  
 
 
 
 
 
 



1 
 

    
 

                          ส่วนที ่ 1  
 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุ่มนโยบายและแผนได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยศึกษากรอบแนวคิดจากการพัฒนาประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2565  คือ ปลดล็อค ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ทิศทางการพัฒนา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” และทิศทาง 
การพัฒนาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  “ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภาพ” มาเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มนโยบายและแผน  ซึ่งประกอบด้วยประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ค่านิยมร่วม  รูปแบบการบริหารจัดการ  ดังนี้   
 

วิสัยทัศน์  “ภายในปี พ.ศ. 2567 กลุ่มนโยบายและแผนมีคุณภาพ  บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนางานให้มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนมีคุณภาพ 
2. งานมีคุณภาพ 
3. กลุ่มมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
2. การเสริมสร้างและพัฒนางาน 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์  * คุณภาพ  หมายถึง  บุคลากรคุณภาพ  งานมีคุณภาพ   กลุ่มคุณภาพ 

1. บุคลากรคุณภาพ คือ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขก 3 มีความรู ้ความสามารถตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และมีความเป็นมืออาชีพ  

ส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ 

 2. งานมีคุณภาพ   คือ  งานตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินการทันตามก าหนด มีความถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้  และผลสัมฤทธ์ิ

ของงานส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. กลุ่มคุณภาพ คือ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขก  3 มีคุณภาพ  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและ

แผนเป็นมืออาชีพ  * พื้นฐานของปรขัญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 

ความพอประมาณ  ความมีเหตุและผล  ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 
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ค่านิยมร่วม   “เป็นงาน (Be Skill) เปน็ธรรม (Be Fair) เป็นทมี (Be Team) 
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โครงสร้างบุคลากรกลุม่นโยบายและแผน สพป.ขก 3 
 

 
  

ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน  
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ           
3. งานติดตามและประเมินผล 
4. งานธุรการ 
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    ส่วนที่ 2   
      คู่มือการปฏบิัตงิานบุคลากรกลุม่นโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากรภายในกลุ่ม โดยยึดกรอบภารกิจงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบาย 
และแผน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งบุคลากรในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           นางศภุิสรา   ศรไีสย 
  ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน 
 

ช่ือ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าท่ี   
นางศุภิสรา   ศรีไสย 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน - กลุ่ม นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การวางแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
2. การกล่ันกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับ 
   บัญชาตามล าดับ 
3. การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 
4. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบาย 
   และแผน 
5. การวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
6. การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา 
7. ประสานการปฏิบัติราชการระหว่างกลุ่ม/หน่วย ใน สพท. สถานศึกษา  
   และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
8. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   เรื่อง   1. การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
ท่ี รายการกิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
5 

 

จัดท าแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน          
มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจกลุ่มนโยบายและ
แผน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน/
โครงการ การวิเคราะห์งาน ของกลุ่มนโยบายและแผน
จัดต้ังงบประมาณ แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตาม  
มีการด าเนินการตามข้อ  และมีการประเมินผล การ
จัดต้ังรวม เลิกสถานศึกษา การโอน ด าเนินงาน
สถานศึกษา การบริหาร ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผน  
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพ 
ด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนฯ 
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 
และแผนให้สอดคล้องกับความรู้ให้สอดคล้องกับภาระ
งานท่ีรับผิดชอบได้แก่งานด้าน ความสามารถและภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - งานธุรการ 
  - งานนโยบายและแผน 
  - งานวิเคราะห์งบประมาณ 
  - งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  - งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้บุคลากรในกลุ่มฯ ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ระดับบุคคล 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในกลุ่มตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด 

1. มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจ 
งานของกล ุมนโยบายและแผน 
2. มีการด าเนินการตามขอ 1 และมีการ 
ด าเนินงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนฯ 
3. มีการด าเนินการตามขอ 1-2 และมีการ 
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุมนโยบาย 
และแผนใหสอดคลองกับความรู ความ 
สามารถและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
4. มีการด าเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวชี้วัด  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน 
5. มีการด าเนินการ ตามขอ 1-4 และมี 
การ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุมตามเกณฑ์การประเมินและ
ตัวชี้วัด 
6. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามล าดับ
ขั้นการบังคับบัญชา 
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เรื่อง 2  การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 
 

 

กล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน ให ้เป็นไป
ตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และ ขั้นตอน ระบบ 
กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
ด าเนินการกล่ันกรองงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ตามก าหนด ระยะเวลาท่ีก าหนด 
แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 
ด าเนินการและปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อทาง 
ราชการและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานนโยบาย 
บริหารงานนโยบายและแผนต่อผู้บังคับบัญชาและ
แผนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการกล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคนให้
เป็นไปตาม เป็นไปตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และ 
ขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของทาง 
2. มีการด าเนินการตามขอ 1 และมีการ 
ด าเนินงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนฯ 
3 .บุคลากรในกลุ่มมีการแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 
4  .มีการ ด าเนินการและปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ 
ต่อทางราชการและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
5 .เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานนโยบาย 
บริหารงานนโยบายและแผนต่อผู้บังคับบัญชาและ
แผนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ 
 เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
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เรื่อง 3  การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและการให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
          การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 
ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 

ก ากับดูแล ตรวจสอบ และการให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และการให้ 
การจัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ 
งบประมาณและการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม ของสถานศึกษา การจัดสรร
งบประมาณและการแผนและโครงการต่างๆ ท้ัง
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ท้ัง
ระดับชาติ ระดับกระทรวงระดับกรม หรือระดับ
จังหวัด  
วิเคราะห์ กล่ันกรอง และจัดล าดับ 
แผนงาน โครงการ การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อ ความส าคัญของแผนงาน โครงการ การจัดต้ัง 
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและ
คณะท างาน  
ติดตาม ประเมินผล และก ากับ ดูแล ควบคุม การ
บริหาร ควบคุม การบริหารแผนงาน หรือโครงการ 
การบริหารงบประมาณรวมถึงแก้ไข ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ วางไว ้
น าเสนอผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค
เสนอฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการด าเนินงานในปี
ต่อไป  

1. มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และการให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และ 
การจัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์
งบประมาณและการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม ของสถานศึกษา การจัดสรร
งบประมาณและการแผนและโครงการต่างๆ ท้ัง
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ท้ังระดับชาติ 
ระดับกระทรวงระดับกรม หรือระดับจังหวัด  
2. มีการวิเคราะห์ กล่ันกรอง และจัดล าดับ 
แผนงาน โครงการ การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อ ความส าคัญของแผนงาน โครงการ การจัดต้ัง 
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและ
คณะท างาน  
3.มีการก ากับ ดูแล ควบคุม การบริหาร ควบคุม 
การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การบริหาร
งบประมาณรวมถึงแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ วางไว้ 
4.มีการน าเสนอผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคเสนอฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  
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เรื่องท่ี 4 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ท่ี รายการกิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ตามแผน 
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่าง 
สม่ าเสมอ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรก่อนปฏิบัติงาน 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

1.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ตามแผน 
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่าง 
สม่ าเสมอ 
2.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน 
3.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
 ของบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน 
4.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

 

      เรื่อง 5  การวิเคราะห์นโยบายและและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 

 
2 
 
3 
 
 
 
4 

วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเขตพื้นท่ี 
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดท านโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษา  
ท่ีสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการ
จัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 

1.วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเขตพื้นท่ี 
3.วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.จัดท านโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษา     
ท่ีสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการ
จัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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     เรื่อง 6  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการ แผนฯ 
ของสถานศึกษาในสังกัดขับเคล่ือนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  
ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  
และรับรู้ รับทราบการขับเคล่ือนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าแผนฯ ของ
สถานศึกษาใน  
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและสรุปผลการ 
ด าเนินงานตามแผนก ากับ ติดตาม และรายงานผลฯ 
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
น าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผน
และขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1 . มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท า 
3  .มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน

เดือน๑๒ เดือน และ ๙ เดือน ๖ รอบ  
4  .มีการสรุปผลการด าเนินงาน  
5 .มีการน าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและและขับเคล่ือนนโยบายสังกัด ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 
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รูปแบบการท างาน ของ นางศุภิสรา ศรีไสย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

คือ “PONS  Model”  

 “PONS Model ”เป็นรูปแบบการท างานของ นางศุภิสรา ศรีไสย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขก 3 

P = Plan  หมายถึง  มีการวางแผนท่ีดี ชัดเจน และเป็นไปได้ 
O = OK   หมายถึง  งานถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทันระยะเวลา  
N = Net work  หมายถึง  เครือข่ายดี มีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้งานประสบผลส าเร็จ 
S = Skill   หมายถึง มีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี หมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ  
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   นางสาวจิตรลดา  ตน้พรหม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ 

ช่ือ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าท่ี   
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน - กลุ่ม นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   -    

2. การจัดต้ัง รวม/เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
3. การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  
4. โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 
5. การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน     
6. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
7. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
8. การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการคุรุภัณฑ์   
9. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   และสถานศึกษา 
10 . งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 

   เรื่อง 1  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. 
ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาเกี่ยวกับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ความตองการด้านโอกาสการเขาถึงบริการ
ศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห ข้อมูลการบริหารจัดการ โรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดใหเปนปจจุบัน 
จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการใหสูงขึ้นดังนี ้
4.1แตงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
4.2น าเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบตอกศจ 
4.3เผยแพร ประชาสัมพันธ ทุกฝายท่ีเกี่ยวของติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตอ              
ท่ีประชุมผ ูบริหารเขตพื้นท่ีการศกึษา, กศจ.           
และ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

1. ศึกษาท าความเขาใจนโยบายแนวทาง การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กพรอมท้ัง  
แจงทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ 
2. ส ารวจสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ    
การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียน 
3.มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีทุก 
ฝายมีสวนรวม เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. มีขอมูลและรายงานผลการด าเนินงานต่อผ ูบริหาร
เขตพื้นท่ี , กศจ.และ ผ ูบริหาร สถานศึกษาในสังกัด
เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
5.มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อ
เป็นต้นแบบการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ัวไป 
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เรื่อง 2  การจัดต้ัง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

    
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดต้ัง
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและ
ความตองการด้านโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาของ 
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดท าแผนจัดต้ัง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เสนอขอความเห็นชอบตอ กศจ. 
3.1 วิเคราะห ตรวจสอบขอมูลสถานศึกษา 
3.2 น าเสนอขอความเห็นชอบตอ กศจ. 
ด าเนินการตามมติ กศจ.ในการจัดต้ังรวมหรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการพรอมรายงาน สพฐ. และแจงทุกฝาย        
ท่ีเกี่ยวของ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานทุกฝาย 
ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย พรอมท้ังแจ้งผ ูเกี่ยวของทุกฝายทราบ
และถือปฏิบัติ 
2. มีขอมูลสภาพปจจุบัน บริบทของสถานศึกษาใน
สังกัด ถูกตอง ครบถวน 
3. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในรูปองคคณะบุคคลซึ่งทุกฝาย 
มีส่วนรวมในการจัดต้ัง รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
5. รายงานผลการด าเนินงานสพฐ. และทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธผลการด าเนินงานให 
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของทราบ 



           15  

    
 

  เรื่อง 3 การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

 
ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การจัดต้ังงบประมาณคาพาหนะรับ-สงนักเรียน  

กรณีท่ีเรียนรวมหรือยุบเลิกตามประกาศของ สพท. 
1. ส ารวจขอมูลโรงเรียนท่ีเรียนรวมหรือยุบเลิกสถานศึกษา 
2. รวบรวมและตรวจสอบขอมูลนักเรียนท่ีไดรับผลกระทบ
จากการเรียนรวมหรือยุบเลิกสถานศึกษา 
3. จัดท าขอมูลตามแบบรายงานขอจัดต้ังงบประมาณ 
4. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามเสนอของบประมาณ 
5. จัดสงขอมูลไปยังสพฐ. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. มีการส ารวจขอมูลโรงเรียนท่ีเรียนรวมหรือยุบ
เลิกตามประกาศของ สพท. ปละ 2 ครั้ง 
2. มีการรวบรวมและตรวจสอบขอมูล 
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการเรียน
รวม หรือยุบเลิก  
3.จัดท ารายละเอียดประกอบการขอรับ
งบประมาณตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
4. จัดสงรายละเอียดขอจัดต้ังคาพาหนะ 
รับ-สงไปยัง สพฐ.ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2 การจัดสรรงบประมาณคาพาหนะรับ-สงนักเรียน 
1. ตรวจสอบบัญชีจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
2.จัดท าบัญชีจัดสรรงบประมาณพรอมเสนอผ ูบังคับบัญชา
เพื่อทราบและลงนามแจงทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพื่อ 
ด าเนินการ ตอไป 
3. สรุปผลและรายงานผลการจัดสรรไปยัง สพฐ. 

1.มีการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรกับ
จ านวนงบประมาณท่ีขอจัดต้ังไปยัง สพฐ.  
ใหถูกตองตรงกัน 
2. จัดท าบัญชีจัดสรรงบประมาณเพื่อแจง จัดสรร
งบประมาณใหแกโรงเรียนตรงตาม จ านวนท่ี
โรงเรียนเสนอของบประมาณ 
3.เสนอผูบงัคับบัญชาเพื่อทราบและลงนาม  
แจ้งทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพื่อใชจายงบประมาณ 
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
5. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบและติดตาม 
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    เรื่อง 4 การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
             การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายการค่าจัดการเรียน 
             การสอน (ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี 

งบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนคาใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานงบเงินอุดหนุน ดังนี ้
1) คาจัดการเรียนการสอน 
2) คาหนังสือเรียน 
3) คาเครื่องแบบนักเรียน 
4) คาอุปกรณการเรียน 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
วิธีปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรจาก สพฐ. 
2. เสนอผ ูบังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวของ 
3.รายงานผลการจัดสรรไปยัง สพฐ. 

1. ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
กับขอมูลท่ีขอรับงบประมาณจาก สพฐ. 
2. จัดท าบัญชีจัดสรรเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
และแจงทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการจัดสรรใหแก สพฐ. ทราบ 
4. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ     
เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบและติดตาม 
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   เรื่อง 5 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

  10 

ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา 
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดท า
แผนท่ีต้ังการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School 
Mapping 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม
องค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย และกรอบแผนงาน /โครงการ  
น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานขอความ
เห็นชอบต่อ กศจ. 
เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบอย่างท่ัวถึง 
สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

1.มีการทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.มีการศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศ 
3.มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และประเมินสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ค่านิยมองค์กร 
5.มีการก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
6.มีการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 
7.มีการน าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานขอ
ความเห็นชอบต่อ กศจ. 
8.มีการเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 
9.มีการสนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10.มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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     เรื่อง 6 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาวิเคราะห รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรจาก สพฐ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ศึกษาวิเคราะห ทบทวนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน, แผนปฏิบติการประจ าปงบประมาณ 
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล, 
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., ส านักงานศึกษาธิกาจังหวัด 
และปรับแผนงาน/งานโครงการใหสอดคลองกับเป้าหมาย   
ผลการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ก าหนดเปาหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ เสนอขอความ
เห็นชอบ กศจ. 
4.1 จัดท าเอกสารและแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม 
แจงใหทุกกล ุมทราบเพื่อพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ี
จะด าเนินการ 
4.2 แตงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป
งบประมาณ 
4.3 จัดเตรียมเอกสารสถานท่ีเพื่อประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
4.4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป
งบประมาณพิจารณากล่ันกรองโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ นโยบายกลยุทธ มาตรฐาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
4.5 จัดท าและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบติการประจ าป
งบประมาณตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปงบประมาณกอนเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 

1. รับทราบนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

 และแจงผ ูเกี่ยวของทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ 
2 (เดือนตุลาคม) 
 2. มีกลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการของเขต

พื้นท่ีตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายและ 
 มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (เดือนตุลาคม) 

 3. มีเปาหมายการพัฒนาการสงเสริมสนับสนุน 
3 การจัดการศึกษาท่ีชัดเจนสามารถวัดและ 
4 ประเมินผลได (เดือนตุลาคม) 
 4. แผนปฏิบัติการประจ าป สอดคลองกับ 
 นโยบายกลยุทธ มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 งบประมาณท่ีไดรับและบริบทสภาพแวดลอม 
 เพื่อประโยชนในการควบคุมก ากับติดตาม 
 การด าเนินงานภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
 5. เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปใหทุกฝายรับทราบและถือปฏิบัติ 
 (เดือนธันวาคม-มกราคม) 
 6. แผนปฏิบติัการประจ าปของสถานศึกษา 
 สอดคล้องกับนโยบายเปาหมายกลยุทธ             

ของ สพฐ. สพท. และความตองการของ 
 สถานศึกษา(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
 7. มีรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 ส าหรับเปนขอมูลในการเรงรัดก ากับติดตาม 
 การปฏิบัติงานประจ าปงบประมาณ 
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     เรื่อง 6 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ต่อ)   
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 น าเสนอ "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ  
 เพื่อขอความเห็นชอบ กศจ. 
 5.1 จัดท าวาระการประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการประจ าป 
 งบประมาณ 
 5.2 จัดท า "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
 เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
 5.3 จัดท าและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าป 
 งบประมาณตามมติท่ีประชุม กศจ. กอนเผยแพร 
 ประชาสัมพันธ ใหทุกฝายรับทราบ 
6 เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกฝายรับทราบอยางท่ัวถึง 
 ผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา, บุคลากรในสังกัดเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา, สถานศึกษาและสาธารณชน 
 6.1 รูปเลมแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
 6.2 www.KKN3.go.th  
7 สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปของสถานศึกษา 
8 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 8.1 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
 8.2 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 8.3 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) 
 8.4 ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lpn1.obec.go.th/
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    เรื่อง 7  การจัดต้ังและการเสนอของบประมาณประจ าป (งบครุภัณฑ์) 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 สพป. แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา - มีปฏิทินการด าเนินงานหนงัสือแจง 
สถานศึกษาด าเนินการทันทีหลักจากไปรับการ
แจงหลักเกณฑ แนวทางจากสพฐ. 
- สงเอกสารค าขอถึง สพท.ภายใน 2 สัปดาห 
- มีค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและก าหนด
ภาระหนาท่ีในการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีสพฐ.ก าหนด 
- มบีัญชีรายละเอียดค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณท่ีสมบูรณ ถูกตองตามหลักเกณฑ 
ด าเนินการภายใน 2 สัปดาห 
- มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อ 
เสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

 ขั้นพื้นฐานหลักเกณฑ และวิธกีารจัดต้ังงบประมาณให 
 สถานศกึษาด าเนินการ 
2 แจ้ง สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณเสนอ สพป. 
3 สพป.แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดท าและเสนอขอ 
 งบประมาณวิเคราะหความเหมาะสมการจักตั้งงบประมาณ 
4 รวบรวมและจัดท าค าของบประมาณประจ าปของส านักงาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
5 คณะกรรมการท่ีได้รับการแตงต้ังรวมพิจารณาค าขอ 
 การจัดต้ังงบประมาณของสถานศึกษา 
6 รายงานผลการจัดต้ังละการเสนอของบประมาณ 
 ตอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขอรับ 
 การจัดสรรงบประมาณ 
7 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาติดตามประเมินผลและรายงาน 

  เรื่อง  8 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรร - มีค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตามหลักเกณฑ 
 งบประมาณ และสอดคลองกับภาระหนาท่ีและ 
  เหมาะสม 
2 คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรตามหลักเกณฑ - ผลการพิจารณาเปนไปตามหลกัเกณฑ 
  กรอบวงเงินงบประมาณวัตถุประสงค 
  และภายในระยะเวลาท่ี สพฐ.ก าหนด 
3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ - หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรรใหแก 
 ใหแกสถานศึกษา/สพป. เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี สถานศึกษาด าเนินการทันทีหลังจากไดรับผล 
 ได้รับอนุมัติ การพิจารณาจาก สพฐ. 
4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนชวยเหลือกล ุม - ปฏิทินควบคุมการด าเนินงาน 
 หรือสถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ  
 ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าป  
5 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน - สรุปผลการด าเนินงานประจ าปเมื่อ 
  ส้ินปงบประมาณ 
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เรื่อง  9 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 

แต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทบทวนและวางแผนการการด าเนินงาน 
จัดท า MOU  
จัดท าแผนการขับเคล่ือน/แผนสร้างบ้านพักครู/แผนท่ี
โรงเรียนคุณภาพ และTimeline 
จัดท าโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ/โครงการพัฒนา 
8 จุดเน้น และโครงการค่าพาหนะ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ 

1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
3. มีการประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจ 
4. มีการทบทวนและวางแผนการการ
ด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าภารกิจการขับเคล่ือนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ 
6.ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ 
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รูปแบบการท างานของ นางสาวจิตรลดา  ตน้พรหม นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัตกิาร 

คือ “TONPROM MODEL” 
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   นางสาวณปภัช  อรหันตา 
  อัตราจ้าง สพป.ขก 3 

ช่ือ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าท่ี   
           นางสาวณปภัช  อรหันตา 

           ต าแหน่ง   อัตราจ้าง สพป.ขก 3 
 กลุ่มงาน - กลุ่ม นโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 1. การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ     
 2. การจัดระบบงานสารบรรณของกลุ่ม และการประสานงาน   
     3. การจัดต้ังและเสนอของบประมาณ รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
 4. การเสนอของบประมาณ สถานศึกษาประสบอุบัติภัย 
 5. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
           6.งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม 
           7. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 

   เรื่อง 1  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 

 
 
3 
 

 
4 

ศึกษาข้อมูลการใชจายงบประมาณจากกล ุมบริหารงานการเงนิ
และสินทรัพย และรายงานจากโรงเรียนในสังกัด 
- แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณประจ าป 
 
 
วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณตามการตดิตามประเมินผล 
ตอเงื่อนไขความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตาง
แผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย
ก าหนดแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย เสนอตอฝายบริหาร
ของ สพป. เพื่อขอความเห็นชอบ 
กรณีขออนุมติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตอ ผวจ.  
ใหเสนอตามก าหนดระยะเวลาตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
แจ้งผลการอนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณไปยัง 
กลุมงานการเงินฯหรือโรงเรียนท่ีเสนอขอฯ 

- มีคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและ
โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณหรือตามกรอบ
ระยะเวลาท่ี สพฐ.,กระทรวงการคลัง 
หรือตามมติ ครม. 
- มีขอมูลประกอบการพิจารณาอยาง
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
- ด าเนินการทันทีท่ีไดรับแจงจากกลุม 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย เพื่อเสนอ 
ขออนุมัติผ ูวาราชการจังหวัดภายใน  2  วัน 
- ด าเนินการแจงกล ุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย  ทันทีหลังจากไดรับการอนุมัติ
ภายใน 1 วัน 
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       เรื่อง  2 การจัดระบบสารบรรณของกลุ่ม และการประสานงาน  

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 งานสารบรรณ  

1.การรับ- สงหนังสือทางระบบ Smart 
Area 
2 .มอบเจาหน้าท่ีผ ูดูแลรับผิดชอบ
รวดเร็วถูกตอง 
3. สรุปผลการรับ - สงหนังสือราชการ 
 
 
 
- มีบันทึกการติดตอประสานงาน 
 
 
- ด าเนินการตลอดเวลา 
 
- ด าเนินการตลอดเวลา 
 
-หนวยงานด าเนินการบรรลุเปาหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
- มีขอมูลขาวสารดานนโยบายและอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- มีขอมูลน าเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 
- บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา (ด าเนินการ
ภายใน 1 วัน) 
- มีระเบียบวาระการประชุมและรายการ
การประชุม 
รายงานการประชุม (ด าเนินการภายใน 
1 วัน) 

 1. น าระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใน
การปฏิบัติงานรับ-สงหนังสือราชการ 

 2. รับ - สงหนังสือราชการตามระบบท่ีก าหนดโดยจัดท าและพัฒนา
ก ากับดูแลการรับ-สงหนังสือ   ดวยระบบ Smart Area 

 3. สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ-สงหนังสือ 
ราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอยางตอเนื่อง 

2 งานประสานงานและใหบริการ 
 1. ประสานงานกับกล ุมอื่นในส านักงานและกลุมงานภายในกล ุมน

โยบายและแผนหนวยงานและสถานศึกษาในงานธรุการท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารงานของกล ุมงาน 

 2. ชวยอ านวยความสะดวกงานระบบการตอเช่ือมเทคโนโลยีภายใน
ส านกังานท าใหร ะบบมีประสิทธิภาพ 

 3. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล 
ขาวสารและผลงานของกล ุมนโยบายและแผนใหครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาประชาชนท่ัวไปทราบ 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการ

ใหบริการ 
3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
 1. ศึกษาวิเคราะหข้อมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน  และข

อมูลดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
 2. จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางด้านนโยบายและแผน 

ข้อมูลดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
 3. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาแจงตอบุคลากรภายในกล ุมนโยบาย

และแผน 
4. จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดขอมูลแจงในท่ีประชุม 
กลุมนโยบายและแผน 
5. สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุมแจงผูเกี่ยวข้องทราบ 
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   เรื่อง 3 การจัดต้ังและเสนอของบประมาณ งบลงทุน รายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส านักงานเขตพี้นท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรร -มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ตาม 
 งบประมาณ หลกัเกณฑ และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี 
  และเหมาะสม 
2 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ - ผลการพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑกรอบ 
  วงเงินงบประมาณวัตถุประสงคและภายใน 
  ระยะเวลาท่ี สพฐ. ก าหนด 
3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้ง ผลการจัดสรร - หนังสือแจ้ง ผลการอนุมัติจัดสรรใหแก 
 งบประมาณแกสถานศึกษา/สพป. เพื่อด าเนินการจัดซื้อ สถานศึกษาด าเนินการทันทีหลังจากไดรับการ 
 จัดจางตามท่ีได้รับการอนุมัติ พิจารณาจาก สพฐ. 

4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนชวยเหลือกล ุมหรือ - ปฏิทินควบคุมการด าเนินงาน 
 สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของด าเนินการ  
 ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าป  
5 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน - สรุปผลการด าเนินงานประจ าปเมื่อส้ิน 
  ปงบประมาณ 

      เรื่อง  4 การของบประมาณ สถานศึกษาประสบอุบัติภัย 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 

ส านักงานเขตพี้นท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สถานศึกษาท่ีประสบอุบัติภัยแจ้งเรื่องมาท่ีส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
คณะกรรมการฯลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สถานศึกษาน าส่ง ปร.4-6 พร้อมภาพประกอบ 
และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบเอกสาร  
และเสนอขอรับการสนับสนุนไปท่ี สพฐ. 
ติดตามและแจ้งจัดสรร 

-มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
-มีการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-มีการตรวจสอบเอกสาร และเสนอขอรับ 
การสนับสนุนไปท่ี สพฐ. 
-มีการติดตามและแจ้งจัดสรร 
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      เรื่อง  5 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
6 

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจ าปี เพื่อให้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ
ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผน
งบประมาณ 
ก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนว่ยงาน 
และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษา 
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ 
เพื่อจัดท าเอกสารแผนฉบับร่าง เพื่อเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลท้ังในระดับหน่วยงาน
และสถานศึกษา 

1.มีการวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต
ของแผนงบประมาณประจ าปี  
 
2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตาม
เกณฑ์ งบประมาณ 
 
3. มีการก าหนดแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ 
4. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ 
 
5. มีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
6. มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลท้ังใน
ระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

 

      เรื่อง  6 งานข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่ม 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
2 
3 
 
4 

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 รวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ภายในกลุ่ม 
 การให้บริการข้อมูลภายในกลุ่ม 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 

การประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
3.  
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รูปแบบการท างานของ นางสาวณปภัช  อรหนัตา อัตราจ้าง สพป.ขก 3 คือ 
 



29 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

   นางสาวสายชล  วงษ์ษา   
   อัตราจ้าง สพป.ขก 3 

ช่ือ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าท่ี   
           นางสาวสายชล  วงษ์ษา   

           ต าแหน่ง   อัตราจ้าง สพป.ขก 3 
 กลุ่มงาน - กลุ่ม นโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี     

2. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษา        

3. งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตาม   
   นโยบายโครงการและกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ข้ันพื้นฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์     

4. งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน  
   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 
5. การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทน 

พนักงานราชการ/ครูวิทย์-คณิต/พี่เล้ียงเด็กพิการ/ธุรการโรงเรียน/นกัการ
ภารโรง 

             6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
             7. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
               จากหน่วยงานอื่น 

             8. งานการเงินและบัญชีของกลุ่มนโยบายและแผน  
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มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
   เรื่อง 1 งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 
             ศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
1)ศึกษาประเด็นการตรวจราชการ 
2  (วิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการ  
3( บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชามอบหมายส่ังการ 
4  (แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการตามประเด็น  
การตรวจราชการ 
5)จัดประชุม )กรณีหากมีการส่ังการให้จัดประชุม(  
6  (ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็น  
การตรวจราชการ 
7  (รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็น  
การตรวจราชการ 
8  (จัดท ารายงานประ เด็นการตรวจราชการ 
9  (วิเคราะห์สรุป ประเด็นหลังการตรวจราชการ 
รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาปรับปรุง 
หรือพัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจ 
ราชการของผู้ตรวจราชการให้ข้อคิดเห็น 
 

1  .ศึกษาและท าความเข้าใจประเด็นการตรวจ
ราชการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถวางแผนในการในการ
ติดตามและจัดเก็บข้อมูลของการติดตามได้ครบทุก
ประเด็น 
2.มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการ 
3  .มีการแจ้งผู้รับผิดชอบตามท่ีผู  ้บังคับบัญชา 
มอบหมายและก าหนดเวลาการจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง 
4. ติดตามประสานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบประเด็น 
การตรวจราชการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
5  .มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามประเด็น  
การตรวจราชการ 
6  .มีการจัดท ารายงานและจัดส่งข้อมูลประเด็น  
การตรวจราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7  .วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ และจัดท า  
รายงานหลังการตรวจราชการตามนโยบาย 
การกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อผู้บังบัญชา 
8  .แจ้งผู้เกี่ยว ข้องให้น าข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป 
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     เรื่อง 2 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ท่ี รายกา กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1)ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพท. 
2)วิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัด ของระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
3)ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการรายงานของ 
สพป. ให้มีประสิทธิภาพไม่เกิดความ 
ซ้ าซ้อนในข้อมูลการตรวจติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
4)จัดท าเว็บไซด์ เพื่อพัฒนางานระบบการติดตาม 
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลผลการตรวจสอบราชการ 
ในระดับต่างๆ 

 
 
1 .มีข้อมูลนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดในระดับ 
ต่างๆในการวางแผนในการติดตามประเมินผล
รายงาน 
2. น าข้อจ ากัด หรือ ปัญหา อุปสรร ในการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบการติดตามของสพป.ให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีแนวทางการด าเนินงาน/คู่มือ/รูปแบบการ
ติดตามงานท่ีเป็นระบบสามารถอ านวยความสะดวก
แก่กลุ่มงานหรือผู้รับผิดชอบเข้าใจหรือปฏิบัติงาน
ประเด็นการติดตามในแต่ละภารกิจให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
4.มีเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและผลการ 
ติดตามประเมินผลและรายงายท่ีเป็นปัจจุบัน 
และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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   เรื่อง 3 งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย/ 
            โครงการและกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์       
            (electronic Monitoring and  Evalnation System : e-MES) 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การตดิตามประเมินผลและรายงานตามระบบติดตาม

การด าเนินงานตามนโยบายโครงการและกิจกรรม

สพฐ. ผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (electronic 

Monitoring and Evaluation) e-MES 

1) ศึกษาโครงการของระบบ e-MES 

2) ศึกษารายละเอียด นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ี

ด าเนินการรายงานผานระบบ 

3)  วิเคราะห และออกแบบฟอรมการจัดเก็บ 

ขอมูลตามประเด็นการติดตามท่ีสพฐ.ก าหนด 

4)  บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาส่ังการ 
5)  ประสานกลุม/งาน/ผูรับผิดชอบ 

ใหขอ มูลในการติดตามในแตละเรื่องท่ี สพฐ.ก าหนด 

6) รวบรวม ตรวจสอบผลการด าเนินงานให

ครอบคลุมทุกประเด็นตามท่ีสพฐ.ก าหนด 

7) รายงานผลการด าเนินงานผานระบบฯ 
8)  รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
 

1. มีขอมูลพื้นฐานท่ีเปนปจจุบันครบถวน  

ตามโครงสรางของระบบท่ีใชในการ

บริหาจัดการ 

2. มีแบบฟอรมการรายงานท่ีอ านวยควา

สะดวกแกกล ุม/งาน/ผู้รบัผิดชอบท่ี

สามารถใหขอมูลได ครบถวนและถูกตอง

ตรงตามประเด็นการายงาน ในระบบ 

3. ประสานขอมูลและใหความชวยเหลือ 

แกผู้รับผิดชอบในแตละประเด็นของการ

รายงานกรณีท่ีไมเขาใจหรือสงสยัประเด็นของ

การรายงาน 

4. มีผลการด าเนินงานท่ีครบทุกประเด็นในการ

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผาน

ระบบเปนไปตามระยะเวลาท่ี สพฐ. ก าหนด 

5. รายงานผลการด าเนินงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
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    เรื่อง 4 งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบาย

ส าคัญเรงดวนของสพฐ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ศึกษาประเด็นการติดตามประเมินผลและรายงาน 
2)  วิเคราะหสรุปประเด็นการติดตามฯ 
3) บันทึกเสนอผูบังคบับัญชามอบหมายส่ังการ 
4) แจงผูรับผิดชอบด าเนินการตาประเด็นการติดตามฯ 
5)  จัดประชุม (กรณีหากมีการส่งัการใหจัดประชุม) 
6) ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการติดตามฯ 
ท่ีก าหนด 
7) รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการ
ติดตามฯ 
8)  จัดท าขอมูลผลการด าเนินงารายงาน ตามท่ีสพฐ.
ก าหนดหรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
9) เสนอผูบังคับบัญชาทราบและรายงานผล 
การด าเนินงานให สพฐ. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
ผลการติดตามประเมินผลและรายงาน 
 
 

 
 
1. ศึกษาและท าความเขา ใจประเด็นการติดตาม
ฯ ทุกครั้ง เพื่อใหสามารถวางแผนในการในการ
ติดตาม และจัดเก็บขอมูลของการติดตามได้ครบ
ทุกประเด็น 
2. มีการวิเคราะหสรุปประเด็นการติดตามฯ 
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อมอบหมาผู้รับผิดชอบใน
การใหข อมูลและรายงาน 
3. มีการแจงผูร  ับผิดชอบตามท่ีผู้บงคบับัญชา 
มอบหมายและก าหนดเวลาการจัดสงขอมูลทุก
ครั้ง 
4. ติดตามประสานขอมูลจากผู้รับผิดชอบ
ประเด็นการติดตามฯดวยความเปนกัลยาณมิตร 
และใหความชวยเหลือ 
5. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามประเด็น
การติดตามฯ 
6.มีการจัดท ารายงานและจดัสงขอมูลประเด็น
การติดตามฯใหหนวยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. รายงานผลการด าเนินงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
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   เรื่อง 5  การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากรรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
             /ครูวิทย์-คณิต/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ธุรการโรงเรียน/นักการภารโรง 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การจัดต้ังงบประมาณบุคลากรงบด าเนินงานรายการ 

คาตอบแทนบุคลากร ดังนี้ 
1) พนักงานราชการ 2) พี่เล้ียงเด็กพิการ 
3) ครูวิทย-คณิต    4) ธุรการโรงเรียน 
5) นักการภารโรง   6) บุคลากรในส านักงาน 
วิธีปฏิบัติ 
1. ส ารวจขอมูลบุคลากร 
2. รวบรวมและตรวจสอบขอมูลบุคลากรทุกต าแหนง 
3. จัดท าขอมูลตามแบบรายงานขอจัดต้ังงบประมาณ 
4. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามเสนอขอจัดต้ัง 
5. จัดสงขอ มูลตามระยะเวลาท่ี สพฐ. ก าหนด 

1. จัดท าขอมูลทุกต าแหนงของปงบประมาณ 
ปละ 2-3 ครั้งแลวแตกรณีตามแบบท่ี สพฐ.ก าหนด 
2. จัดสงรายละเอียดขอมูลเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยัง สพฐ. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2 การจัดสรรงบประมาณ 
1. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรจาก สพฐ. 
2. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบและแจงทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวของ 
3.รายงานผลการจัดสรรไปยัง สพฐ. 

1. ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรกับกับขอมูลท่ี
ขอรับงบประมาณจากสพฐ. 
2. จัดท าบัญชีจัดสรรเสนอผ ูบังคับบัญชเพื่อ ทราบ
และแจงทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการจัดสรรใหแก สพฐ. ทราบ 
4. สรุปและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ      
เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบและติดตาม 
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     เรื่อง 6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 วิเคราะห จ าแนกโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลา 1. มีโครงการ/กิจกรรมตาม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 ด าเนินการและแผนการเบิกจายเงินท่ีก าหนดไว และแผนการเบิกจายเงิน 
2 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานและก าหนด 2. มีแบบรายงานผลการด าเนินงานพรอมท้ัง 
 ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานแจงผูเกี่ยวของ แจงผูรับผิดชอบแตละโครงการ/กิจกรรม ทราบ 
 ทุกฝายทราบ และรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ี 
 2.1 บันทึกขอความแจงทุกกลุม/ ตสน. ก าหนด 
 2.2 แจงท่ีประชุมทีมบริหารสพป. 3. มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
3 วิเคราะห สรุปผลการด าเนินงานและ เปรียบเทียบกับเปาหมายวตัถุประสงค ผลลัพธ 
 การเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับเปาหมาย ท่ีก าหนดและรับทราบปญหาอุปสรรคแนวทาง 
 วัตถุประสงค ตัวชีว้ัดผลลัพธเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ แกไข/ขอเสนอแนะ 
 ท่ีก าหนดไวในแตละโครงการ/กิจกรรมตลอดจน 4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 รวบรวมปญหาอุปสรรครวมทั้งแนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ สพฐ., ผ ูบริหารเขตพื้นท่ีเพื่อรับทราบ   
 ท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน ข้อมูลและผลการด าเนินงานอยางตอเนื่อง 
4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
 4.1 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  
 4.2 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  
 4.3 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)  
 4.4 ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน)  
5 รายงานผลการด าเนินงานตอผ ูบริหาร  
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   เรื่อง 7 การสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 

 

    เรื่อง 8 การเงินและการบัญชีกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
2. 
3 

 จัดท าเอกสารการเบิก-จ่ายงบประมาณ ภายในกลุ่ม 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินโอนงบประมาณ 
 อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน
กลุ่มมีความถูกต้อง ทันตามระยะเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก -  แจงหลักเกณฑแนวทางการขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ให้แก่
สถานศึกษา 
- มีโครงการประกอบการเสนอขอของ
สถานศึกษาซึ่งก าหนดเปาหมายวัตถุประสงค 
งบประมาณและและวิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
- ด าเนินการทันทีภายใน 1 วัน 
- สรุปผลการด าเนินงานประจ าปเมื่อส้ินป
งบประมาณ 

 หนวยงานภายนอกส าหรับการด าเนินงานโครงการของ 
 สถานศึกษา 
2 วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาเสนอฯ 
 เพื่อมิใหมีความซ้ าซอนในรายการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 จากหนวยงานตนสังกัด 
3 เสนอผ ูบังคับบัญชาผ ูมีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและ 
 เห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
4 แจง ผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา 
 ใหสถานศึกษารับทราบเพื่อด าเนินการประสานกับหนวยงาน 
 ภายนอกตามวัตถุประสงคของโครงการ 
5 สรุปรวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ 
 สถานศึกษาท่ีระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงาน 

 ภายนอก 
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รูปแบบการท างานของ นางสาวสายชล  วงษ์ษา อัตราจ้าง สพป.ขก 3 คือ 
 

 



 


