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คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ
กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหำสำรคำม เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำคู่มือ
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโดยมี ก ระบวนงานและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ของกลุ่ ม นโยบายและแผนซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพ ่อ การบริ ห าร
และการจั ด การศึ ก ษาการจั ด ท ำนโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาการวิ เคราะห์ /จั ด ตั้ ง งบประมาณการตรวจสอบ
ติดตามประเมิน และรายงานผลปฏิบั ติงานการจั ดตั้งยุ บ รวมเลิ กล้ มและโอนสถานศึกษาและร่ว มสนั บ สนุ นการปฏิบั ติ
งานกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ บทบาท อำนำจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านนี้ต่อไป
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหำสำรคำม เขต 2
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สารบัญ
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. คู่มือปฏิบัติงานของนางสำวละมุล อนุสัตย์
- วิเคราะห์ภารกิจวางแผนการปฏิบัติและประสานในการบริหารงานและจัดการ
เกี่ยวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบำย
4. คู่มือปฏิบัติงานของนางนันทรัตน์ จันทเขต
- งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
4. คู่มือปฏิบัติงานของนำงสุกัลยำ ทับมะโรง
- งานจัดตั้งเสนอของบประมาณและ
6.คู่มือปฏิบัติงานของนายภูตะวัน วรนันทกำรกิจ
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
7. คูม่ อกำรปฏิบัติติงำนของนำงสำวสำยฝน จุปะมัดตัง
- งานติดตามประเมินและรายงานผล
- งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. คู่มือปฏิบัติงานของ ส.อ.เฉลิมชัย อนุสัตย์
-สารบรรณ งานธุรการรับ-ส่งเอกสาร
- งานออกหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
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กลุ่มนโยบายและแผน
มีอำนำจหน้าที่ตำมประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เร่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพ้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ.2560 ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ข้อ 2 ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ตามคาสั่งสพป.มหาสารคาม เขต 2 ที่ 337/2463 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2463 ดังนี้
1.นางสาวละมุล อนุสัตย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้
1.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ติดตามและนิเทศงานในกลุ่มนโยบายและแผน
ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการ/หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1.2 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มที่ 10 และ 11 ร่วมกับรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1.3 รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตท้องที่อาเภอนาเชือกร่วมกับรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นางนันทรัตน์ จันทเขต ตาแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัตหิ น้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำมคำสั่งสพป.มหำสำรคำมเขต 2 ที่ 346/2463 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2463 ดังนี้
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน โครงการ ทาหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานนโยบายและแผนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง นโยบายและธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบงานดังนี้
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัด และจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2.1.4 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทานโยบาย ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2.1.4 จัดทานโยบายจุดเน้นตามเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพรสู่สารธารณชน
2.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.2.4 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.5 กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.6 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
2.2.7 นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2.2.8 เผยแพรประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
2.2.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/ โครงการ
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ให้สอดคลองกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
2.3.4 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อศึกษาธิการจังหวัด
2.3.6 เผยแพรประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
2.3.7 ดาเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
2.3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
2.3.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.4.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
การบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
2.4.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคานึงถึงการไดรับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.4.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.4.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์บูรณาการ
การศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.4.5 ดาเนินการประสานงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด โดยคณะทางาน
2.4.6 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6.1 นำเข้ำและตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรของเขตพ้นที่ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ(eMENSCR)
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3. นางสุกัลยา ทับมะโรง
ปฏิบัติติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมคำสั่งสพป.มหำสำรคำมเขต 2 ที่ 346/2463 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2463 ดังนี้
กลุ่มงานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง นโยบายและธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบงานดังนี้
3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสารวจ
และรายงานข้อมูล
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1.3 คณะกรรมการ ประชุมดาเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/
งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
กรณีพิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่นากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ ปรับปรุง แกไข
แล้วนาเสนอพิจารณาใหม่
3.1.5 จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพรผู้เกี่ยวข้อง
3.1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
- สถานศึกษาจัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมะสมการจัดตั้งงบประมาณ
และหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
- จัดทาคาของบประมาณประจาปี
- แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดาเนินการประสานกับ หน่วยงานภายในต่อไป
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามประเมินผลและรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

~9~

2) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
- ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา
- วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีการซ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
- เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
- แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบ
เพือ่ ดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
- รวบรวบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
4.3 งานบริหารงบประมาณ
4.3.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสิทรัพย์และรายงานจาก
สถานศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความสาเร็จ
ของงานโครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย
4) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนด
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดาเนินงาน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
4.4 การจัดทาแผนการใช้จ่ายประมาณประจาปี
4.4.1 วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปีเพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
4.4.2 การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา
โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
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4.4.3 การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
4.4.4 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผนฉบับร่างเพื่อเสนอที่ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4.5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
4.4.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
4.5 ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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4. นายภูตะวัน วรนันทการกิจ
ปฏิบัตติ ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมคำสั่งสพป.มหำสำรคำมเขต 2 ที่ 346/2463 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2463 ดังนี้
กลุ่มงานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ
4.1 งานจัดสรรงบประมาณ
4.1.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ และรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกีย่ วข้องดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
4.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
4.2.1 ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก สาหรับการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา
4.2.2 วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีการซ้าซ้อน ในรายการงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.2.3 เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ การสนับสนุนฯ
4.2.4 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดาเนินการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
4.2.5 รวบรวบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก
4.3 ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหม
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5.นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง
ปฏิบัตติ ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมคำสั่งสพป.มหำสำรคำมเขต 2 ที่ 346/2463 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2463 ดังนี้
กลุม่ งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5.1 งานประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) รายงานผลการดาเนินงาน
5.1.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทารายงานผล
พร้อมข้อเสนอแนะ
2) สร้างแบบการประเมินแผนงานที่กาหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดาเนินงาน
5.2 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.2 ศึกษาองค์ความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
5.2.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม สอดคลองกับความต้องการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.5 ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.2.6 เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ไดทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเผยแพรสูสารธารณชน
5.3 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5.3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้า
ถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
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5.3.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
5.3.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอ
ความเห็นชอบและโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
5.3.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
5.3.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
5.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6.จ.ส.อ.หญิงสุภานัน โคตรธาดา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โทร.080-4419829
ปฏิบัตติ ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมคำสั่งสพป.มหำสำรคำมเขต 2 ที่ 346/2463 ลงวันที่ 1 ธันวำคม
2463 ดังนี้
6.1 งานระบบงานสารบรรณ
6.1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ–ส่ง หนังสือ
ด้วยระบบ my office กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6.1.2 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการ
ส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.3 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ–ส่งหนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
6.2 งานประสานและงานให้บริการ
6.2.4 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มงาน
6.2.5 ประสานดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ
6.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.3.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
6.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
6.4.1 การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
6.4.2 การรวบรวมกลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
6.4.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้/สรุปและรายงานผล
6.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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คู่มือการปฎิบัติงาน
ของ
นางสาวละมุล อนุสัตย์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
นางสาวละมุล อนุสัตย์
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา จัดการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มคี ุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3.ขอบเขตของงาน
3.1 งานธุรการ
3.1.1 งานสารบรรณ
3.1.2 งานประสานและการให้บริการ
3.1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 งานนโยบายและแผน
3.1.2 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายการศึกษา
3.2.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3 งานจัดทาแผนปฎิบัติการประจาปี
3.2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 งานวิเคราะห์งบประมาณ
3.3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
3.3.4 งานบริหารงบประมาณ
3.4 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
3.4.1 งานติดตามและรายงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.4.2 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3.4.3 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.5.1 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนา
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คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กลุ่ ม ที่ 10 และ 11ร่ ว มกั บ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2
3.5.2 รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตท้องที่อาเภอนาเชือกร่วมกับ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจาเป็นและปัญหา

กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การดาเนินงาน

การวางแผนการดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผน /โครงการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม/สถานศึกษา
ดาเนินงาน

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงาน
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คู่มือการปฎิบัติงาน
ของ
นางนันทรัตน์ จันทเขต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการดาเนินงาน การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกำหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสม กับสภาพปัญหาความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำนโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
พัฒนานโยบายหมายถึงการดาเนินงานเพื่อศึกษากาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับทิศทางการจัดการศึการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความ
ต้องการบริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชนและสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
5.6 เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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6.Flow Chart การปฏิบตั ิงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยทีผ่ ่านมา
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่ เป็นข้อมูลภาพรวมของ สพท

จัดทานโยบายจุดเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาของ สพท

ไม่เห็นชอบ
กศจ พิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการ
นานโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2461–2480)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ. 2460 - 2464
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2460 - 2479
8.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
8.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

~ 22 ~

1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.3 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดย
มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเินสถานภาพของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
แล้วจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนิน
ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีิผลกระทบต่
่
อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของSchoolMapping
5.4 กาหนดวิสัยทัศ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กาหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
5.7 นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัด
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทบทวนภารกิจ/ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการ
ดาเนินงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ
ของเขตพื้นที่การศึกษา

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ
ไม่เห็นชอบ

กศจ.พิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการนา
นโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน

~ 24 ~

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2461–2480)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ. 2460 - 2464
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ.. 2460 - 2479
8.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
8.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 การนาแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ
4. คาจาความ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณการ
ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งการ
จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับแผนงาน//โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี
5.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน
5.7 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6.Flow Chart การปฏิบัติงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน/โครงการ

กาหนดเป้าหมายการพัฒนา

จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่เห็นชอบ

กศจ.พิจารณา
เห็นชอบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนาแผนฯไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มโครงการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2461–2480)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ. 2460 - 2464
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ.. 2460 - 2479
8.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
8.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
4. คาจาความ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัด
ทีจ่ าเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ4ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการ
การดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัดหมายถึง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ4ปีและแผนปฏิบัติราชการประจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดาปี
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการ
การดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ระดับ จังหวัด
4.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดย
คานึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.5 ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติราชการ
ศึกษาประจาปีของจังหวัดโดยคณะทางานฯ
4.6 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6.Flow Chart การปฏิบัติงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานระดับจังหวัด

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอคณะกรรมการ
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ/กบย.ศธ
ไม่เห็นชอบ
กบย.ศธ พิจารณาแผนพัฒนา

เห็นชอบ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด เสนอ
กบย.กจ

กบย.ศธ พิจารณา
แผนปฏิบัตริ าชการ
เห็นชอบ
ดาาเนินการประสานหน่วยต่าง ๆ
ทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

ไม่เห็นชอบ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2461–2480)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ. 2460 - 2464
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ.. 2460 - 2479
8.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
8.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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คู่มือการปฎิบัตงิ าน
ของ
นางสุกัลยา ทับมะโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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1. ชื่องาน
งานวิเคราะห์การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสานักงานคณะ
การการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตัง้ และเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้น
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ผูกพัน
โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการ
ดาเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กาหนด ในที่นกี้ ารวิเคราะห์การจัดตั้ง
มายถึงการวิเคราะห์ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคาของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ได้เสนอคาขอตามแผนงาน หรือโครงการตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนิน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ทรัพย
ทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการ
บริหารก็ตาม การดาเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคห้เกิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผล
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกณ์ และการบริหารรวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
ศึกษขั้นพื้นฐานการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม
การจัดตั้งงบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมกันกาหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณ
เชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชศึกษารับทราบให้สถานศึกษา
เพื่อดาเนินการ ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก สาหรับการ
ดาเนินงาน โครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สถานศึกษาเสนอขอฯ เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด.
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ เพื่อดาเนิน
ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก
5.3 งานบริหารงบประมาณ
1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงานจากสถานศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือ ต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย
4) กาหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนด
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่ายและแนวทางการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลียนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวามทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดาเนินงาน
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6. 1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและ
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษาดาเนินการ
สถำนศึกษำ จัดทำคำของบประมำณ
เสนอเขตพ้นที่กำรศึกษำ

คณะกรรมกำรฯ วิเครำะห์ควำมเหมำะสม
กำรขอตั้งงบประมำณ
สพท.และสถำนศึกษำร่วมกำหนดเป้ำหมำย
และผลผลิต
จัดทำคำของบประมำณ

สพท.พิจำรณำ

เห็นชอบ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำนผล

ไม่เห็นชอบ
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6.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
ประสำนกำรขอรับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำน
อน่ ๆสำหรับสถำนศึกษำ

วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรมฯเพ่อมิให้มีควำมซ้ำซ้อนใน
รำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด

ผู้มีอำนำจพิจำรณำ

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
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7.แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
7.2 ระเบียบวำระกำรประชุม
7.3 รำยงำนกำรประชุม
7.4 เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบปะรมำณรำยจ่ำย
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบงำนสำรบรรณ สำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
8.3 ประกำศ สพฐ. เร่อง กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร กพฐ.ไป
ยังคณะกรรมกำรเขตพ้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2550
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คู่มือการปฎิบัตงิ าน
ของ
นายภูตะวัน วรนันทการกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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1. ชื่องาน
งานวิเคราะห์การจัดสรรของบประมาณ (งบดาเนินงาน )
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรประมาณประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง จานวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจาใช้จ่ายเพื่อการต่างๆ ภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภาบใต้/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นตามที่
สานักงบประมาณกาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบปะรมาณรายจ่ายสาหรับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดสรรของบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบปะรมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตาม
กรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานังานเขตพื้นที่
การศึกษาและ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ใน
งานแผนปฏิบัติการประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

~ 39 ~

2) การกาหนดหลักเกณพ์และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาโดย
ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทาแผนกาใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณธกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรของบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำจัดสรร

แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณ

ประสำน/สนับสนุนกำรจัดทำโครงกำรรองรับ

สนับสนุนช่วยเหลอกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร

ติดตำม ประเมินและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
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6.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิต
ของหน่วยงำน

กำรกำหนดหลักเกณฑ์ และกำรปฎิบัติ
ตำมเกณฑ์งบปะรมำณ

กำรกำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของ
หน่วยงำน และกำรเสนอ แนวทำงกำรจัดทำให้แก่
สถำนศึกษำ

กำรจัดทำแผนใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี

คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำร
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7. แบบฟอร์ม
7.1 บัญชีจัดสรรงบประมาณ
7.2 บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
7.3 ระเบียบวารการประชุมคณะกรรมการ
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
7.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

~ 42 ~

คู่มือการปฎิบัติงาน
ของ
นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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1.ชือ่ งาน
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามนโยบายและกลยุทธ์
3.4 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4. คําจํากัดความ
การติดตาม Monitoring หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเป็นประจําหรือเป็น
ระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนําเข้า(Inputs)กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Outputs) ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ด้านการจัดหาและการจัดการและการ
นําทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนและกําหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการติดตาม
คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ หรือผลผลิตของโครงการเพื่จะได้จดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลในหน่วยงาน
รายงานแต่ละประเภทนั้นก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไปเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในกาบริหารงานรายงานจึง
และการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผน
กําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสดของแต่ละรายงานไว้ด้วย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนกํากับติดตาม
งานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม เร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้ กําหนดไว้ในแผน
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสะดวกต่อการ
ติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่ผู้มีอํานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปีAnnual( Report) ของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่กากษาของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดกฏหมาย กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
จังหวัด สพท.และสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของ สพทและ
แผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มีการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในแผน
จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผล
ของผู้เกี่ยวข้อง

เสนอผูม้ ีอานาจ
พิจารณา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานและจัดทาข้อสรุปเสนอ
กพทและสาธารณชน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบติดตามและรายงานผลของสานักงานเขตพื้นท่ากรศึกษาและสถานศึกษา
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสานักนายกรัฐมนตรี
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ค าจ ากัดความ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดตั้งหมายถึงรวมหรือ
เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2440 รวมถึงการดาเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งรวมเลิก
ยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
4.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริกา
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
4.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
เสนอขอ ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา

จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
กพท.
พิจารณา

เห็นชอบ
ดาเนินการจัด ตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมิน
และรายงาน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาทีส่ ูงขึ้น
3.ขั้นตอนการดาเนินงานการรวมสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..2440 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
สถานศึกษา
1.การจัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.การจัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมกันจัดทาแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูป้ กครอง ร่วมกันดาเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา
3.การรับฟังความคิดเห็น
สถานศึกษาที่จะรวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
และจัดทารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น
ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
3.5 ผู้นาทางการศึกษา ผู้นาศาสนา
4.การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการเขตพื้นที่เสนอ
การศึกษา(คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกศจ.)
5.การรวมสถานศึกษา
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาดาเนินการ
รวมสถานศึกษา
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สถานศึกษา)
สถานศึกษา

จัดทำข้อมูลพื้นฐาน

จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น

เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เสนอแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

เห็นชอบ
สถานศึกษาดำเนินการ
รวมสถานศึกษา

ไม่เห็นชอบ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับ
แนวทางตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2440 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาเขตพื้นที่เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
1. การจัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
สาานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษาSchool และ Mapping
ในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละปี เพื่อพิจารณาว่าควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพื้นที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการดาเนินการดังนี้
2.1 จัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.2 จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา
2. การรับฟังความคิดเห็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
และจัดทารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้
จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
3.4 ผู้นาทางการศึกษา ผู้นาศาสนา
3.การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอเอกสารหลักฐาน แผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยที่
ประชุมจะมีมติเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบอนุญาตให้รวม สถานศึกษา
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา
4.2 กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นชอบให้รวมสถานศึกษา
เนื่องจากแผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพ
การศึกษาพิจารณาเห็นความจาเป็น โดยมีเหตุผลตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ จัดตั้งรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . . 2440 ให้นาเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มา
ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
4.การรวมสถานศึกษา
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาดาเนินการ
รวมสถานศึกษาและให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.การรายงานการวมสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการรวมสถานศึกษา พร้อมประกาศให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน หลังจากประกาศ
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
เริ่มจากสานักงานเขตพื้นที่

เริ่มจากสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนการรวมสถานศึกษ สถานศึกษา

จัดทาข้อมูลและแผนการรวม

จัดทาข้อมูลและจัดทาแผน
การรวมสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบและกลั่นกรอง

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน

โดยคณะกรรมการ

ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ประกาศรวมสถานศึกษา

- สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กากับ ติดดาม ส่งเสริม สนับสนุน

รายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เห็นชอบ

ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ไม่เห็นชอบ
สถานศึกษา
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติทกี่ าหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2440
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2443
8.3 ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4 พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พศ2442.
8.4 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คู่มือการปฎิบัติงาน
ของ
จ.ส.อ.สุภานัน โคตรธาดา

เจ้าพนักงานธุรการ
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1. งานสารบัญงานธุรการ
งานธุรการ เป็นงานหนึ่งในกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ
และเอกสารอื่นๆ การลงทะเบียนแยกประเภท การจัดทหนังสือราชการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเก็บพิมพ์ คัดสำเนา
ค้นหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูล และสถิติของกลุ่มการจัดท ทะเบียนการดูแลรักษาพัสดุ
การอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่การดาเนินการเกี่ยวกับการ ประชุมการประชาสัมพันธ์
การประสานภายในและภายนอกกลุ่ม ทุกรายงานของกลุ่มงานบริการต่างๆจัด และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่ออานวยการให้ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่ ประสิทธิภาพงานสารบรรณ
งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผนจึงได้จัดทา“คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานสารบรรณได้ อย่างมีประสิทธิผล และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของสารบรรณ งานธุรการ
2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือแนวปฏิบัติในการปบัติงานสารบรรณ
2.2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่สามารถปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงานสารบัญ
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่การคิด ร่าง เขียนสำเนาพิมพ์รับ ส่งจดบันทึก ย่อเรื่อง
เสนอสั่งการ โต้ ตอบ จัดเก็บลายค้นหา ท า
1. ความสำคัญของงานสารบรรณ
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงานหลักฐานราชการอื่น ๆ ของหน่วยงาน
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. สาระสาคัญของงานสารบรรณ
ตามระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ2426พ.ศ. , ฉบับที่2พ.ศ. 2448 และ
ฉบับที3่ พ.ศ. 2460 มีสาระสคัญา ดังนี้
2.1 ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่
1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ
2. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก
3. หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
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2.2ชนิดของหนังสือราชการหนังสือราชการ6ประเภทมีได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหนขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในาที่ท ราชการ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคล
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชกระดับ
กรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกกับใช้ในกรณี
ที่ไม่ใช่เรื่องสคัญได้แก่า การขอรายละเอียดเพิ่มเติมเนาหนังสือการส สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไม่
เกี่ยวกับราชการส คัญา หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ดเนินการไปแล้ว
4. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กหนดไว้ในระเบียบนี้า เว้นแต่จะมีกฎหมายกหนดแบบ าไว้
โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี3ชนิด
1.คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ
ตราครุฑ
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจใช้กระดาษตราครุฑ
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผูนาจหน้มีอาที่กหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระได้ใช้กระดาษตราครุฑ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กหนดไว้ในระเบียบนี้า เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี3ชนิด
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบแนวทางหรือแนะ
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตรา
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทาขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสืหน่วยงานใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ง
ราชการและส่วนราชการ รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ4ชนิดมี คือ
1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่หรือบุคคล นิติบุคคล
หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
2. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
3. บันทึก คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือผู้บังคั แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ
โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
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4. หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจ้าหน้าที่ากการปฏิบัติง
เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วยหนังสือของหรือ
บุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของตามทางราชการแิ กระทรวงทบวง
กรมจะกาหนดขึ้นใช้ ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนร้อง เป็นต้น
2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือรากชาร หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติและเป็นหนังสือ
ดาเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น3ประเภทคือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว3.ด่วนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติได้ เท่าที่จ
2.4 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนนี้ โดยจับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดเนินการก่อนหลัง
และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสารหากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนั้นต่อไป
2.4 การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเ ของหนังสือ
รวมทั้งสิ่ง ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน
2.6 การเก็บรักษา การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติ
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรัของ
เจ้าของเรื่องโดยให้กหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วคือแต่จเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ
2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีนวลของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่น
ใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เป็นพิเศษแล้วการเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติที่หลักฐาน
ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือ
ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรกาหนด
4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้แก่และเป็นคูส่ มรส
ไม่น้อยกว่า๕ปี
4. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสัญคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจาเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปีในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใช่เป็นเอกสารสิทธ
ว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง10ปี ให้ทความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้
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2.8 การยืมหนังสือ
1. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนไปใช้ในราชการใด
และจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ รวบรวม หลักฐานการยืม
เรียงลดับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว ที่ถูกยืมไป
2. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนระดับ แผนกขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทำมิได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งน
จะต้องได้รับอนุญาตจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
2.9 การทำลาย ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการเก็บ
สารวจหนังสือที่ที่ครบกาหนดอายุการเก็บใน ปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจบัดบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่าง น้อยสองคน โดยปกติ
ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.10 มาตรฐานตราแบบพิมพ์ และซอง
1. ตราครุฑ มี2 ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง3เซนติเมตร และตัวครุฑสูง1.4เซนติเมตร
2 มาตรฐานกระดาษ 3 ขนาด คือ
ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด210 มิลลิเมตรx 297 มิลลิเมตร
ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด148 มิลลิเมตรx 210 มิลลิเมตร
ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด42 มิลลิเมตรx 74 มิลลิเมตร
มาตรฐานซอง มี4 ขนาด คือ
ขนาดซี4 หมายความว่า ขนาด229 มิลลิเมตรx 324 มิลลิเมตร ขนาดซี4
หมายความว่า ขนาด162 มิลลิเมตรx 229 มิลลิเมตร ขนาดซี6
หมายความว่า ขนาด114 มิลลิเมตรx 162 มิลลิเมตร ขนาดดีแอล
หมายความว่า ขนาด110 มิลลิเมตรx 220 มิลลิเมตร
3. ประเภทชั้นความลับ“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์
ยุทธภัณฑ์ การรหัสที่สงวนประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ
ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็น3ชั้นคือ ลับที่สุดTOP (SECRET) ลับมาก SECRET)
ลับ CONFIDENTIAL) ( ลับที่สุด) หมายความว่า ความลับที่มรความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินวัตถุสถานที่ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีจะทำหน้าที่ได้ทราบเกิดความเสียหายต่อความ มั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ที่สุดลับมากหมายความว่า ความลับที่มีคัญมากเกี่ยวกับส่วนบุคคลข้อมูลข่าวสารวัตถุสถานที่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียง บางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะทา
ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่ง รัฐอย่างร้ายแรง
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3. ลับ หมายความว่า ความลับที่มีคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุสถานที่ ทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าทีกล่าวทั้ง ทราบจะทำ
ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด
ชั้นความลับพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกาหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูล
ประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย
การส่งและรับการส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับต้องใช้
ใบปกข้อมูลข่าวสารลับทับข้อมูลข่าวสารลับการส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซอง
หรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอยางมั่นคง
ซองชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือชื่อตาแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทา
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ซองชั้นนอก ให้จ่าหน้าซองระบุข้อความเดียวกับซองในแต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดง
ความลับและห้ามระบุห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง
จานวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคือ
เลิกชั้นความลับหรือทำลายข้อมูลนั้นแล้ว
4. อื่น ๆ ควรรู้ได้แก่
1. เรื่องราชการที่จะดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่อง
เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้อย หนังสือยืนไปทันที
2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่ง และ
ข้อความไว้เป็นหลักฐานเนาคู่ฉบับส ให้ลงชื่อผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ
3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือที่สคัญแสดงเอกสารสิทธิ์ สูญหาย
ให้ด เนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
4. หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจนวนมากมีใจความอย่างเดียวกันให้เพิ่มพยัญชนะ
5. หนังสือราชการปกติท3 ฉบับา มีต้นฉบับ1ฉบับและให้มีสเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อ1
ฉบับ และให้มีสเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง1ฉบับ
6. การสำเนาหนังสือนี้ให้มีครับรองว่าสาเนาถูกต้องโดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ2หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมท ้งลงชื่อตัวบรรจงและตแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ
5. สาระส คัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที2่ พ.ศ.2448
ให้เพิม่ นิยามคำว่า“อิเล็กทรอนิกส์”า และคำว่า“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยาม
คาว่า“หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ในข้อ6 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายรวมรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิธีการ หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”ๆเช่นว่านั้น หมายความว่า
การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์””

~ 60 ~

บุคคลภายนอก

2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืน่ ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี

3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนให้ผู้ใช้งาน
หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดะบบการรับกษาเป็นผู้ส่งผ่านรความปลอดภัย
โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
สาระสาคัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2460
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ2426พ.ศ. เพื่อระบุ
ต แหน่งา ประเภทตแหน่งา และระดับตแหน่งของข้าราชการพลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
ตาแหน่ง ประเภทตแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น รวมทั้ง
กาหนดให้พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นมีหน้าที่ทสเนาหนังสือและรับรองสาเนาหนังสือนั้นได้ด้วย
4. ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ2426พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ2552 พ.ศ.
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ2544พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานสารบัญงานธุรการ
1. งานธุรการรับ-ส่งหนังสือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Mu office) และงานรับหนังสือของกลุ่มนโยบายและแผน
ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
1. งานรับ– ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน รับจากงานสารบรรณกลางมีหนังสือภายใน
ที่ จากโรงเรียนในสังกัด และรับหนังสือภายนอกที่เป็นเอกสารฉบับจริง โดยผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
E- Paper Less
2. ทำการตรวจสอบหนังสือที่รับอง ครบถ้วนถูกต้องตาม เลขที่ลงรับ ที่ ลงวันที่ จากที่ไหน ถึงใคร เรื่องประเภท
ของหนังสือเอกสาร เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทราบ และส่งหนังสือมอบ ผู้รับผิดชอบงานต่อไป
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องส่งเอกสารคืนไปยังสารบรรณกลาง หรือมีเนื้อหาสาคัญของหนังสือ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน
3. จัดพิมพ์งานเอกสารหนังสือ รายงานที่มีการจัดทาขึ้นเพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตการใช้
งานภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4. ควบคุมการนาเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตาส่งหนังสือภายนอกและ
ในทะเบียนคุมต่อไป
5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดาเนินเสร็จสิ้นเข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการ ในภายหลัง
6. การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไป ความถูกต้อง ความสมบรูณ์ของข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
7.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการจัดการ
ให้บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน และผู้รับบริการภายนอกด้วยช่องทางที่หลากหลาย
2. งานออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัด
ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
1.เมื่อได้รับหนังสือจากโงเรียนในสังกัด ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน ทาการตรวจสอบ
ที่ตงั้ ของโรงเรียนที่ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
2.จัดพิมพ์บันทึกเสนอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน โดยผ่านผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3.นาเสนอแฟ้มหนังสือรับรองการจัดโรงเรียนให้ ผู้อานวยการสานักงานเขต ลงนามรับรองหนังสือ
4.เมื่อหนังสือได้รับลงนามเรียบร้อยแล้วนาส่งหนังสือรับรองให้โรงเรียนระบบงานสารบรรณe-office
โดยผ่านช่องทาง ส่งเอกสารe-Paper-Less
5.จัดทาทะเบียนคุมหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียนไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียน หากโรงเรียน รับรองฯ
สูญหาย สามารถดาเนินการสาเนาเอกสารดังกล่าวนาส่งได้ทันที
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3.งานควบคุมวันลา
ขั้นตอนปฏิบัติ
1.เมื่อได้รับแบบใบลา
2. ตรวจสอบเวลาของบุคลากรจากบัญชีแสดงวัน ลาตามปีงบประมาณ แล้วบันทึกวัน เดือน ปี ที่ลากี่
คงเหลือกี่วัน ลามาแล้วกี่วัน เพื่อเป็นหลักฐานในการลาของแต่ละรายว่าคงเหลือกี่วัน เพื่อการตรวจ
ถูกต้องตามระเบียบการลาของราชการ
3.เสนอผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
4.นาเสนอแบบใบลา ให้รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1 อนุมัติ/อนุญาต
5. เมือ่ ได้รับอนุมัติแล้ว สาเนาแบบใบลาให้กลุ่มออานวยการ เพื่อนาไปบันทึกในบัญชีลงเวล ประจาวัน
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องทา
การตรวจสอบการลาของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนคงเหลือวันลา
ยอดยกไปในปีงบประมาณใหม่ เพื่อจัดทาบัญชีวันลาเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป
4. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความดูแลรับผิ
เรื่องโดยกาหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี อีกต่อไป
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ
การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จาเป็นจะต้องใช้ใน การตรวจสอบเป็นประจำา
4.งานจัดหาจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส านักงาน
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
1. การเบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อมีไว้ใช้ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์นการปฏิบัติงานของชารุดเสียหายที่ใช้
ใ กลุ่มนโยบายและแผน

