
                            

 

คู่มือการปฏบิัตงิาน 

 

งานนโยบายและแผน



ค ำน ำ  
 

 ส ำหรับคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดของกระบวนงำนและคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มนโยบำยและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่
ส ำคัญ เกี่ยวกับ กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย  กำรจัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำ  กำรจัดตั้ง ยุบ รวม 
เลิกล้ม และโอนสถำนศึกษำ  และร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง   

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนนโยบำยและแผน และงำนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอน
สถำนศึกษำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนโยบำยและแผนขึ้น  ขอขอบคุณคณะท ำงำนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกำสนี้ 
 

                                                                 นำงอำรี   ชลชลำ 
                                                                                       กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

                                                ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

  

  งำนนโยบำยและแผน 
1 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำทำงกำรศึกษำ 
2 งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4 งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5 งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     งำนสำรบรรณ 

งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 

 

     งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 

 

     งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
 งำนจัดสรรงบประมำณ 

  งำนบริหำรงบประมำณ  
 

     งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
     งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์(สพฐ./ 
               แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำ 
          กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 

 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  

 

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

งานธุรการ 

งานนโยบายและแผน 

งานวเิคราะห์งบประมาณ 

งานติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 



 
 
 

 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ข้อมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหาศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ข้อมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหา

ก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

การวางแผนด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผน / โครงการ 
 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา 
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา 

ด าเนินงาน

ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนินงาน 



 

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
             ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

1. วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ 
4. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ

ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำรธำรณชน 
6. เสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัด

กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
8. ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
มีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ก ำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์จัดกำรศึกษำ 
 

งานนโยบายและแผน 

งานวิเคราะหแ์ละพฒันานโยบายทางการศกึษา 

งานจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 

งานแผนการจดัชัน้เรียน 

งานจดัตัง้ ยบุรวม เลิก และ โอนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2546 
2. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ 
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
4. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
6. แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

   2  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
      1. ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             2. ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
             3.วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ                  และประเมินสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดย
ใช้เทคนิคของ School Mapping  
             4. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และค่ำนิยมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   5.  ก ำหนดยุทธศำสตร์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   6. ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
   7. น ำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
   8. เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 
   9. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 10.  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
มีแผนยุทธศำสตร์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ สถำนศึกษำ 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

 3  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
           ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
           1. ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
           2. ทบทวนยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



           3. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           4. จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 5. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 

  7. ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  
 8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 9. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
1. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
2. มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเพื่อวำงแผนกำรบริหำรงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2545 
2. ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     4  งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก  และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
               ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

     1. ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำร
ขยำยชั้นเรียนกำรรับและโอนสถำนศึกษำ 

     2. ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 

     3. จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำม
เห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

     4. ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำม
เห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด     และโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมระเบียบ
กระทรวง ศึกษำธิกำร 

     5.  ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
มีจ ำนวนและขนำดของสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมกับสภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษำ พ.ศ.2550 
2. แนวปฏิบัติและเกณฑ์กำรพิจำรณำขอขยำยหรือจัดตั้งสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรเลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 



   5  งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 
            ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
            1. ส ำรวจประชำกรวัยเรียนจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำของแต่
ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบ 
            2. รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
            3. จัดท ำแผนและเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
            4. ประสำนกำรจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
            5. รำยงำนผลกำรจัดที่เรียนของนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
             ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
             1.  ประชำกรวัยเรียนเข้ำรักกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
             2. ประชำชนมีโอกำสศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
              กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
              1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
              2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
              3. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมทุกฉบับ 


