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บทน ำ 

   
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 14   กันยายน 
2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผนไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  2. การจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ 

4. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 

5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส าหรับงานนโยบายและแผนเป็นงานหนึ่งในกลุ่มนโยบายและแผน มีขอบข่าย/ภารกิจงาน 
ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
2. งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
5. งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. งานแผนการจัดชั้นเรียน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายมีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของงานนโยบายและแผนเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโปร่งใส
เป็นธรรมเกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน
วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   ในกลุ่มนโยบาย



 

และแผนและบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดจนสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 

ขอบข่ำย/ภำรกิจงำน 
 

กลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย  
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

กลุ่มนโยบำยและแผนมีขอบข่ำย/ภำรกิจงำน ดังนี้ 
1. งานธุรการ 
   1.1 งานสารบรรณ 
   1.2 งานประสานงานและให้บริการ 
   1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
   1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2.2 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. งานนโยบายและแผน 
   3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
   3.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   3.5 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

   3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน 
4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
   4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
   4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
   4.3 งานจัดสรรงบประมาณ 
   4.4 งานบริหารงบประมาณ 
5. งานติดตามประเมินและรายงานผล 
   5.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
   5.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 
 
        (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา 
        ขั้นพ้ืนฐาน) 
   5.3 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา(กพท.) 
     6.2 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 

    6.3 งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (กพท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานผลการด าเนินงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที ่
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  
4. ค ำจ ำกัดควำม 



 

พัฒนานโยบายหมายถึงการด าเนินงานเพ่ือศึกษาก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
5.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 จัดท านโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ

ความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 
5.6 เสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา(กพท.) พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัด

การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
5.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
3.2 การจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
3.3 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ค ำจ ำกัดควำม 



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานหมายถึงเอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping  

5.4 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.6 ก าหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
5.7 น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
5.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 

 
 
 

3. ขอบเขตของงำน 
 3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
4. ค ำจ ำกัดควำม 



 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งการ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เ ป็น
รูปธรรม 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน 

 5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนบริหำรยุทธศำสตร์และกำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
1. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่

จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่
จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดหมายถึงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการ 



 

 
พัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยบูรณาการการด าเนินงาน /โครงการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่ ม
จังหวัดหมายถึงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและมีเอกภาพ 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับจังหวัด 

5.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.6 ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติ
ราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดโดยคณะท างานฯ 

5.7 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

งำนจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. งำนจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.2 การยุบรวมเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
การจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงการจัดตั้งรวมหรือเลิก

สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        พ.ศ. 
2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา 



 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ

ขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา 
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ

การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
 
5.3 จัดท าแผนจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 ด าเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

ระเบียบกฎหมำยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 

 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
    กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที ่2)  
    พ.ศ. 2533 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
 ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน 



 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 
 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2527 
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่1 - 11 
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติฉบับที่ 2 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.ไปยัง 
    คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2550 
 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 รายงานการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
    ของส านักงบประมาณ 
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หนงัสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

 

 


