
 



 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์ของานตามยุทธศาสตร์ เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM)  

ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting: SPBB) โดย

เน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วน

ร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมี

กระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

 2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 

 ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดมีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ครบถ้วน 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งานธุรการ 

 1.1 งานสารบรรณ 

 1.2 งานประสานงานและให้บริการ 

 1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

2.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2.3 การจัดสรรงบประมาณ 

2.4 งานบริหารงบประมาณ 

2.5 งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 



 

 

3. งานนโยบายและแผน 

3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

3.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 

3.6 งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

4.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

4.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปี เขตพ้ืนที่

การศึกษา / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 



 

1. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 

1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

2. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 

3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 

4. ประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศ และตรวจราชการ 

5. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ 

6. จัดทำรายงาน / นำ เสนอการตรวจราชการ 

2. ระเบียบกฎหมำยเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พ.ร.บ.การศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4. ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 

5. นโยบายการตรวจราชการ 

6. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

3. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน/ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ มกราคม, พฤษภาคม 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์, มิถุนายน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์, มิถุนายน 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม, กรกฎาคม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม, กรกฎาคม 

จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ มีนาคม, สิงหาคม 
 

 



 

4. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่ำง 

 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ / แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ 

5. Flow Chart งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 

 

 

 

รับนโยบายการตรวจราชการ 
 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ ประสานแบบ เป็นทางการ/ 

ไม่เป็นทางการ 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 



 

 

2. กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ. 

1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะทำ งาน 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
5. ประชุมชี้แจง และทำ  ความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
6. ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดำ เนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
7. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม 
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
10.  ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

2. ระเบียบกฎหมำยเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

1.  พ.ร.บ.การศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
2.  พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.  นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

3. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน/ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. พฤษภาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม พฤษภาคม 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการด าเนินงาน / จัดท ารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 



 

4. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่ำง 

 - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 

5. วงจรกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

และกลยุทธ์ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และกลยุทธ์ สพฐ. 

ประสานแบบไม่เป็น 
ทางการ  สพฐ./

ผู้รับผิดชอบ (สพท.) 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย  

และกลยุทธ์ สพฐ. 

ตรวจสอบความ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน  

และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลยุทธ์ สพฐ. 
ประสานแบบเป็น 
ทางการ/ไม่เป็น 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 



 

3.  งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 1. ศึกษาสภาพการดำ เนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดำ เนินงานของสำนักงาน เขต

พื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นที่ 

 2.  การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 3. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศกึษา 

 3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 

 3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 

 3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน 

 4. การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

 4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 

 4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 

 4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 

 6. การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

2.  ระเบียบ/กฎหมำย/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 2.  แผนปฏ ิบัติการประจ าปีของส านกังานเขตพ ื้นที่การศึกษา/ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



 

3.  ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน (นำที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 

ล าดับท่ี รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ นวัตกรรม
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน  
  3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน และ

ภายนอกส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา และ

ตอบสนองความต้องการ 

  3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4   การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน  
4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
 4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

  4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 



 

4. วงจรกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม    
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ประเมินผลและรายงาน 



 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 

 

นางรุ่งฤดี  มีลาภ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ48 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม .ตาก มี

หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามงานในกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน  

2. ก ากับดูแลงานวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ  

2.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  

2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา 

2 )  กา รประสาน  ส ่ง เ ส ร ิม  สนับสนุนการ ระดมทรัพยากรทา งการศึกษ าจ า ก

หน่วยงานอ่ืน  



 

2.3  งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

2.4 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

2.5 งานบริหารงานงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

2.6 งานพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สู งในถิ่นทุรกันดารและมีความยากล าบากในการจัด

การศึกษา 

2.7 งานการก าหนดส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

3. ก ากับดูแลงานนโยบายและแผน  

4. ก ากับดูแลงานติดตามประเมินผลและรายงาน  

5. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 

นางรุ่งฤดี  มีลาภ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  อ48 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า      
การปฏิบัติงานในกลุ่ม ประสานงานและรับผิดชอบงานก่อนน าเสนอ รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ
ส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ : สารบรรณ    

  1.2  งานนโยบายและแผน 

  1.3  งานวิเคราะห์งบประมาณ 

1.4  งานติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 

1.5  งานข้อมูลสารสนเทศ 

  1.6  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

1.  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

1)  แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง ส ารวจและรายงานข้อมูล 

2)  แต่งตั้งคณะกรรมการ และด าเนินการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/
โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่าย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3) น าเสนอผู้อ านวยการพิจารณากรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ เอกสารรายงาน มอบ
เจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาใหม่ 

4) จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

5) รายงาน กศจ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2.1  การจัดตัง้และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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๑)  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

 ๒)  สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓)  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
จัดตั้งงบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ๔)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๕)  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

 ๖)  การขอความเห็นชอบ รายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

 ๗)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษา
รับทราบเพ่ือด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 ๘)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2.2  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 

 ๑)  ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ส าหรับ  การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

 ๒)  วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อน      
ในรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๓)  เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

 ๔)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษา
รับทราบ เพ่ือด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 ๕)  รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
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3.  งานบริหารงบประมาณ 

๑)  ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

และรายงานจากสถานศึกษา 

๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ประจ าปี 

3)  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อ
เงื่อนไข 

ความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือ
จ่าย 

๔)  ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 

๕)  จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 

๖)  เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๗)  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
อนุมัติ 

๘)  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๙)  แจ้งกลุ่มงาน และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องกับ
การ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณด าเนินการ 

๑๐)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  งานงบประมาณ 

1.  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

1)  แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง ส ารวจและรายงานข้อมูล 

2)  แต่งตั้งคณะกรรมการ และด าเนินการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/
โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่าย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3)  น าเสนอผู้อ านวยการพิจารณากรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ เอกสารรายงาน มอบ
เจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาใหม่ 

4)  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

5)  รายงาน กศจ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

 

 

2.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2.1  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๑)  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

 ๒)  สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓)  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
จัดตั้งงบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๔)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๕)  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

 ๖)  การขอความเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

 ๗)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษา
รับทราบเพื่อด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 ๘)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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2.2  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 

 ๑)  ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับ
การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

 ๒)  วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อน
ในรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๓)  เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ
สนับสนุนฯ 

 ๔)  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษา
รับทราบ เพ่ือด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 ๕)  รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

3.  งานจัดสรรงบประมาณ 

3.๑  การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

 ๒)  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ๓)  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

 ๔)  ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือสถานศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๕)  สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือสถานศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๖)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 

 

 

 

 



 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก ท่ี  7 /๒๕64 ลงวันท่ี  8  มีนาคม  2564 

 

4.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 ๑)  วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อให้เป็น
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ๒)  การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์  งบประมาณ  ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 

 ๓)  การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนว
ทางการด าเนินงานให้สถานศึกษา 

 ๔)  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผน
บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดท าเอกสารแผนฉบับร่างเพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ 

 ๕)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 ๖)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งำนธุรกำร 

 1.  งานสารบรรณ 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนโยบาย

และแผนให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผนและออกแบบระบบงานสารบรรณ 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3)  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ-ส่ง  

หนังสือราชการ 
4)  รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่ง 

หนังสือด้วยระบบ  e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
5)  ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการ

ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 
6)  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน     

สารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
7)  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุง

แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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2. งานประสานงานและให้บริการ 

1)  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๒)  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

3)  ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท า
ให้ระบบมปีระสิทธิภาพ 

4)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

3.  งานจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนและข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2)  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3)  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบาย และแผน 

4)  สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

4.  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

1)  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

2)  การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

3)  การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 

4)  สรุปและรายงานผล 

5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานนโยบายและแผน 

1.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

6) เสนอ กศจ.พิจารณานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

๒.  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๓) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่ 
4) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การ ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School 
Mapping 

5) ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/

โครงการ 
7) น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอความเห็นชอบ ต่อ กศจ. 
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 
9)  สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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3.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1)  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2)  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3)  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4)  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5)  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

6)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 

๗)  ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

๘)  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๙)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

4.  งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

1)  ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 

๒)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน 

3)  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4)  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5)  ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยคณะท างานฯ 

6)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
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5.  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1)  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 

๒)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 

3)  จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4)  ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

5)  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

๑.  งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

๑.๑  การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ สพฐ. 

 ๑)  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแผนก ากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อก ากับ   
ติดตาม เร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน 

 ๓)  จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

 ๔)  เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 

 ๕)  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual 
Report)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 



 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก ท่ี  7 /๒๕64 ลงวันท่ี  8  มีนาคม  2564 

 

๑.๒  การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

๑)  ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี 

๒)  การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบาย
และแผน 

๓)  จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

๔)  วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อมูลเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

๖)  การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. 

2.1  ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 

๑)  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. 

๒)  ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

๓)  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

๔)  สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน สพฐ. 

๕)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 

๖)  สรุปผลการด าเนินงาน 

๒.๒  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑)  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดท ารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ 

๒)  ประเมินผลงานระยะสั้นสุดแผนและจัดท ารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาองค์กร 

๓)  สรุปผลการด าเนินงาน 
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๒.๓  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑)  ศึกษา  วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

๒)  สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓)  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

๔)  สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 

๕)  รายงานผลการประเมิน   

3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


