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กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 



 

กลุมนโยบายและแผน 

 

            เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษา  
จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ ( Strategic  Result  Based  Management : SRBM ) ใชระบบ  
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB ) โดย
เนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมี
สวนรวม (Participation) การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียน เปนฐาน (School - Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน  การดําเนินการตามแผน  การกํากับ  
ติดตามผลอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 

 ๑ . เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยาง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุมงานนโยบายและแผน 

  2.๑ งานวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  2.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  2.๔ งานแผนการจัดท่ีเรียนใหนักเรียน นักศึกษา 

3.  กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
  3.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย 
  3.๒ งานจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
  3..๓ งานบริหารงบประมาณ 

4.       กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  4.๑ งานติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  4.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  4.๓ งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  

 
 
 
 
 



 

๑. งานธุรการ  

 11ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน     ให
สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
 ๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผนหนวยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมงาน 
 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน ใหครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไปทราบ 
 ๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. กลุมงานนโยบายและแผน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.๑ งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑ . วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษา ไดแก 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาต ิ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ศึกษาผลการวิจัย 
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๒ .ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอตกลง 
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุขอตกลงท่ีเขต
พ้ืนท่ีทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๓ .วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๔. ศึกษา วิเคราะห  วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๕ .จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตองใช ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมี 
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๖ .เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําขอมูลสารสนเทศ 
ไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนรับทราบ 

    

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
  ๑ .  พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒ .  เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ  
  ๓ .  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

   กลุ่มงานนโยบายและแผน 

งานวเิคราะหแ์ละพฒันานโยบายทางการศกึษา 

งานแผนพฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานจดัตัง้ ยุบรวม เลกิและโอนสถานศกึษา 

งานแผนการจดัทีเ่รยีนใหน้กัเรยีน นกัศกึษา 

การจดัทาํแผนกลยุทธ ์

การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร 

ประจาํปีงบประมาณ 



 

  ๔ .  แผนการศึกษาแหงชาติ  
  ๕ .  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๖ .  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 
 2.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.๒.๑ การจัดทําแผนกลยุทธ 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
 ๒. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corporate Objective) ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ๔. กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
 ๕. กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPI) 
 ๖. กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับขอตกลงผล
การปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๗. จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
 ๘. จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
 ๙. นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ๑๐. เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบ 
 ๑๑. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ 

 5กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ 

 2.๒.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

 12ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. วิเคราะหเปาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. ทบทวนกลยุทธ เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับ 
เปาหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีไดทํารางขอตกลงไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)  
 ๕. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซ่ึงระบุแผน งาน/งาน/โครงการท่ีสอดคลองวงเงิน
งบประมาณท่ีจะไดรับ และเงินนอกงบประมาณท่ีทําแผนระดมทรัพยากรไว  
 ๖. นําเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ๗. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ 
 ๘. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 



 

 6กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
  ๑ . กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา  
  ๒ .นําหลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๓ .จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม เลิกและโอนสถานศึกษา   
  ๔ . ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
เก่ียวของ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
  ๑ . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๒ .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรวม และเลิกลมโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๓ .แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาขอขยายหรือจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.๔ งานแผนการจัดท่ีเรียนใหนักเรียน  นักศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
  ๑ . สํารวจประชากรวัยเรียน จากขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนท่ีจะจบการศึกษาของแตละ
ระดับชั้น รวมท้ังผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ เพ่ือใชเปนฐานขอมูล ในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียน
ของแตละระดับชั้น 
  ๒ . จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียน  นักศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  ๓ . ประสานการจัดท่ีเรียนของนักเรียน  นักศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  ๔ . รายงานผลการจัดท่ีเรียนของนักเรียน นักศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาให สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  7กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ๒ . พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย 

  3.๑.๑ การคํานวณตนทุนผลผลิต 

    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑ . วิเคราะหแผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีสงผลตอผลผลิตหลักขององคกร 
   ๒ . วิเคราะหคาใชจายแผนงาน/งาน/โครงการท่ีสงผลตอผลผลิตหลัก 
   ๓ . คํานวณตนทุนผลผลิตหลัก   

  3.๑.๒ การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง : (Medium term  Expenditure  
Framework : MTEF) 

    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑ .วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑการจัดสรรของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองบบุคลากร งบอุดหนุนงบลงทุน งบดําเนินการ (งบเพ่ือนักเรียน
กลุมพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) และรายจายอ่ืน 
   ๒ . วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรวมกับสถานศึกษาปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองดําเนินการใน 3 ปขางหนา 
   ๓ . ประมาณการรายไดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนองบประมาณ  
   ๔ . วิเคราะหประมาณการรายไดของสถานศึกษา  ท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
   ๕ . ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปถัดไปอีก 1 ป ในลักษณะตอเนื่อง โดยใชฐาน
วงเงินงบประมาณท่ีใชในปปจจุบัน 
   ๖ . เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับวงเงิน
งบประมาณระยะปานกลาง 
   ๗ . สนับสนุนและใหความชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํากรอบ ประมาณการรายจายระยะปานกลาง   
(MTEF) 

กล่มงานวิเคราะหง์บประมาณ 

งานจดัทาํและเสนอของบประมาณ 

งานบรหิารงบประมาณ 

งานวเิคราะหค่์าใชจ้่าย 
การคาํนวณตน้ทุนผลผลติ 
 
การจดัทาํกรอบประมาณการรายจ่าย

ระยะปานกลาง : MTEF 

 
การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการจดัทาํ

คาํของบประมาณ 

การจดัทาํขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 
 
การโอนและเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

 



 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
   ๑ . ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๒.  ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
: กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
    ๓.แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
7 ดาน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  

 ๔.๒ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  3.๒.๑การวิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 
    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
 ๑. แจงนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให
สถานศึกษาดําเนินการ 
๒.สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณและกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง  เสนอเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ๓. วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ๔. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๕. จัดทําคําของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลางเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

  3.๒.๒ การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน  

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   
 ๑. รวมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. ประสานกับกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง
ระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 
 ๓. สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณซ่ึงระบุแผนงาน/งาน/โครงการ 
ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 
 ๔. จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบรางขอตกลงผลการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการ 
 ๕. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามลําดับ เพ่ือจัดทําขอตกลงผลการ
ปฏิบัติงานตอไป 
 ๖. รับแจงการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๗.แจงใหสถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 

 



 

3.๓ การบริหารงบประมาณ 

 การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัต ิ 
 ๑.วิเคราะหผลการติดตามประเมินผลตอเง่ือนไขความสําเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงานและตาง
แผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน งบดําเนินการ  และรายจาย
อ่ืน) เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเห็นชอบใหโอนเปลี่ยนแปลงไปใชในแผนงาน/งาน/
โครงการท่ีเห็นวามีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายเรงดวน 
 ๒.กําหนดเกณฑและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเปนอํานาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลอง
กับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓.กําหนดเกณฑและแนวทางการใชเงินเหลือจายท่ีเปนอํานาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ วาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ๔.สงเสริมใหความรูแกสถานศึกษาสามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจของสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
   ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๔๕  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 

 

 24.๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ    
   ๑ . ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒ . จัดทําแผนกํากับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจําป เพ่ือเรงจัดใหมีการดําเนินการตามท่ีไดกําหนดไวใน
แผน 
   ๓ . จัดทําแผนการติดตามการดําเนินการตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา 
   ๔ . ประสานแผนการติดตาม กํากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพ้ืนท่ี 

   

   9กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
   ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 34.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ    
   ๑ . ประเมินแผนกลยุทธของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
   ๒ . ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓ . รวมกับสถานศึกษากําหนดปจจัยหลักผลสําเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

งานตดิตามผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน 



 

   ๔ . เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดทําตัวชี้วัดผลผลิตท่ีกําหนดตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 
   ๕ . ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 

    
 
 
 

  10กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 44.๓ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัต ิ   
 ๑.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานกําหนดและจัดสงตามเวลาท่ีกําหนด 
 ๒.  จัดทํารายงานผลการประเมินเปาหมายผลผลิตตาม ขอตกลงผลการปฏิบัติงาน 
 ๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และเผยแพรสาธารณชน 
 ๔. วิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  



 

2.  การปฏิบัติงานตามขอบขาย/ภารกิจที่ได รับมอบหมาย 

 
วาท่ี ร.ต.อนุชาติ  จูวัตร ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษตําแหนงเลขท่ี อ 29  

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม กลุมนโยบายและแผน มีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  งานธุรการ 
งานนโยบายและแผน  งานวิเคราะหงบประมาณ  งานติดตามประเมินและรายงานผล ดังนี้ 

1.1 ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกลุมนโยบายและแผน 
1.2 ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กลั่นกรองงานกอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
1.3 กําหนดเปาหมายและมาตรฐานของบุคลากรภายในกลุม 
1.4 ประเมินผลงานของบุคลากรภายในกลุม 
1.5 เสนอความดีความชอบของบุคลากรภายในกลุมผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาท่ีดูแลกลุมนโยบายและแผน 
1.6   งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุนคาครุภัณฑ 
๑.๗  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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