คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
งานนโยบายและแผน

เกตุแก้ว อัตตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 14 กันยายน
2553 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผนไว้ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และพัฒนาระบบข้ อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
2. การจั ด ท านโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
4. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน
5. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สาหรับงานนโยบายและแผนเป็นงานหนึ่งในกลุ่มนโยบายและแผน มีขอบข่าย/ภารกิจงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
2. งานจัดทาแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5. งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. งานแผนการจัดชั้นเรียน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายมีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของงานนโยบายและแผนเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโปร่งใส
เป็นธรรมเกิดความพึงพอใจและประโยชน์ สูงสุด โดยคู่มือการปฏิบัติ งานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน
วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน คาจากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในกลุ่มนโยบาย

และแผนและบุ คลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึ ก ษาเพื่ อเป็นแนวทางในการบริ ห ารงานและปฏิบัติ งานให้
บรรลุผลตามภารกิจอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 1
ขอบข่ำย/ภำรกิจงำน
กลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผนการดาเนินการตามแผนการกากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ
กลุ่มนโยบำยและแผนมีขอบข่ำย/ภำรกิจงำน ดังนี้
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.5 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน
4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5. งานติดตามประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
5.2 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.)
6.2 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
6.3 งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กพท.)

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานผลการดาเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาการกาหนดนโยบายทางการศึกษาที่ส อดคล้องกับทิศ
ทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงำน
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนานโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. คำจำกัดควำม

พัฒนานโยบายหมายถึงการดาเนินงานเพื่อศึ กษากาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการบริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 วิ เคราะห์ ทิศทางและหรื อยุท ธศาสตร์ก ลยุท ธ์ระดับชาติกระทรวงศึ กษาธิ การส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
5.6 เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.3 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คำจำกัดควำม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงเอกสารที่แสดงเป็น แนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.3 วิเคราะห์ ปัจ จั ยสภาพแวดล้ อมที่มีผ ลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ
School Mapping
5.4 กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กาหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
5.7 นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบั ติการประจ าปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้ องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน

3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 การนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
4. คำจำกัดควำม

การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งการ
จัดทารายละเอียดแผนปฏิบั ติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์บริห ารแผนไปสู่ การปฏิบัติที่เ ป็น
รูปธรรม
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กศจ.
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน
5.7 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
งำนบริหำรยุทธศำสตร์และกำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดกลุ่มจังหวัด
1. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
4. คำจำกัดควำม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่
จ าเป็ น ต้องจั ดทาเพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์และทิศ ทางการพัฒ นาการศึกษาของจังหวั ดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดหมายถึงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการ

พัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการดาเนินงาน/โครงการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่ ม
จังหวัดหมายถึงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและมีเอกภาพ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริห ารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยคานึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.6 ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติ
ราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดโดยคณะทางานฯ
5.7 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
งำนจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. งำนจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คำจำกัดควำม
การจัดตั้งยุ บรวมเลิกสถานศึกษาและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงการจัดตั้งรวมหรือเลิ ก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2550 รวมถึงการดาเนินการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทาแผนจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 ดาเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโอนสถานศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ 3
ระเบียบกฎหมำยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2533
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
 ระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน

 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 - 11
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติฉบับที่ 2
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2550
 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
 เอกสารการจัดทาคาของบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ของสานักงบประมาณ
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

