
 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

คํานํา 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4  ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มและร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับทุกกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีบทบาท อ านาจหน้าที่ ส าคัญ 5 ประการซึ่งเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ วิจยั 
เพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา การจดัท านโยบายและแผนพัฒนาการศกึษา วิเคราะห์ จัดตั้ง
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลกิ และ
โอนสถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผนส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ขอบคุณคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไดร้วบรวมและจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานนโยบาย
และแผนฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   
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บทนํา 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน 
2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห ์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด 
การศกึษา 

2. จดัท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

3 วิเคราะห์ การจดัตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจดัสรร 
งบประมาณ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม 
นโยบายและแผน 

5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกลา่วข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสดุ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลวุัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท า คูม่ือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง 
รวดเรว็ โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับ
นี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วตัถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากดัความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คืองานธุรการ งานข้อมูล 
สารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ซึ่งเป็น
เอกสารที่มีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรอื่น ๆ 
ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภ
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แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให ้
สถานศึกษา จัดการศกึษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิความคุ้มคา่ในเชิงภารกจิแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
ผลงานตามยุทธศาสตร ์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได ้ และเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยดึหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผน การก ากบั 
ติดตามผล อยา่งเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศกึษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  

ขอบข่าย/ภารกิจ  

1. งานธุรการ 

1.1 งานสารบรรณ  

1.2 งานประสานงานและให้บริการ  

1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน  

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 

2.1 งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.2 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. งานนโยบายและแผน 

3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา  

3.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั  

3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน 

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

4.3 งานจัดสรรงบประมาณ 

4.4 งานบริหารงบประมาณ  

5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

5.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  

5.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจ าปี
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน)  

5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานพื้นที่
การศกึษา
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์งาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 



25 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานสารบรรณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานสารบรรณ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง  

2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจดัท าเอกสาร  

3.2 การส่งหนังสือราชการ  

3.3 การรับหนังสือราชการ 

 3.4 การเก็บ รกัษาและการยืม 

 3.5 การท าลาย 

4. ค าจ ากดัความ 

งานสารบรรณ คือ งานทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต ่การจดัท า การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง 
หนังสือราชการ 

5.2 รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากบัดูแลการรับส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-office กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกีย่วข้องทราบ 

1) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-office 

2) เสนอผู้อ านวยการกลุม่ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  

3) เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรอืเอกสารประกอบ  

4) เสนอผู้อ านวยการกลุม่ ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุม การส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและ



32 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงาน สาร
บรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 

5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ - ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข อย่าง
ต่อเน่ือง 

6. Flow Chart ปฏิบัติงาน 

 

 

 

e - office e - office 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

 -  

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  

8.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

8.4 ระเบียบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517  

8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2529  

8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2533 

8.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานประสานงานและให้บริการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานประสานงานและให้บริการ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

2.2 เพื่อให้งานที่ด าเนินการมีมาตรฐาน เกดิความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร ในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ประสานงานที่สัมพนัธ์สอดคล้องกันมารวมกนั  

3.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

4. ค าจ ากดัความ 

การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท างานสัมพันธ ์
สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก ต้องมีการจดัระเบียบ วิธีการท างาน อีกทั้งความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงานเป็นเอกภาพเพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกัน ในการรว่มมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้ง
เวลา และกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยไม่ท าให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ํา 
กันทั้งนี้เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

การให้บรกิาร หมายถึง การให้ความชว่ยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เป็น
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการทัว่ไป 
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในงานธรุการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

5.2 ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านกังาน ท าให้ระบบ มี
ประสิทธิภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.3 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม 
นโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บรกิาร 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

 - 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517  

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 

6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 

7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อการให้บริการและอ านวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

2.2 เพื่อให้การประสานงานการด าเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถปุระสงค์ 

2.3 เพื่อให้การจดัการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายที่ก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

การจดัการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนโดยการศึกษา วิเคราะห์งาน รวบรวม ข้อมูล 
ร่วมกิจกรรมการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่ก าหนด 

4. ค าจ ากดัความ 

งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาร่วม 
ปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคดิเห็นเพื่อให้การการด าเนินงานของกลุ่ม 
นโยบายและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางดา้นนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางดา้นนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจา้หน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน  

5.4 จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  

5.5 สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

6. Flow Chart ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

 - 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517  
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 

7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนไดร้ับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกจิที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง
และ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ศึกษา วิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในกลุม่นโยบายและแผน  

3.2 รวบรวมจดัเก็บองค์ความรู ้รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 

4. ค าจ ากดัความ 

การจดัการความรู ้หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจทีร่ับผิดชอบ 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การศึกษา วิเคราะหค์วามรูท้ี่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู ้ 

5.4 สรุปและรายงานผล 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

  - 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 คู่มือการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติส านักงาน ก.พ.ร และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นโยบายการจัดการศกึษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน การวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการ ศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสม กับสภาพ
ปัญหา ความตอ้งการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายจดุเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาและสถานศึกษา 

4. ค าจ ากดัความ 

พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพื่อศึกษา ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ 
หน่วยงานที่สอดคล้องกบัทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่
เหมาะสม กับสภาพปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ระดับชาต ิกระทรวงศกึษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
และสถานศึกษา 

5.4 ศึกษา วิเคราะห์ วจิยั การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

5.5 จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจดัการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 
และความต้องการของชมุชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศกึษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาร
ธารณชน  

5.6 เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) พจิารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย 
การจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจดัการศึกษา  

5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



52 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และพ.ศ.2555 – 2558 

 8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11  

8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 - 2559  

8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  

8.5 นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

8.6 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

8.7 แผนพัฒนาจังหวัด  

8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวดั  

8.9 รายงานการศึกษา การวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา  

8.10 รายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่สอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาที่ผ่านมา 3.2 การจัดท าแผนที่ตั้งการศกึษาโดยใช้
เทคนิคของ School Mapping 3.3 การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ค าจ ากดัความ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความ 
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา โดยมกีารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมิน 
สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ก าหนด แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสทิธิภาพให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจดัท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค
ของ School Mapping 

5.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

5.5 ก าหนดกลยุทธ์จดัการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  

5.6 ก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์ และตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 

5.7 น าเสนอแผนพัฒนาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ เขต
พื้นที่การศึกษา 

5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถงึ  

5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554และพ.ศ.2555 - 2558  

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 

8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 - 2559  

8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  

8.5 นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

8.6 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

8.7 แผนพัฒนาจังหวัด  

8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวดั  

8.9 รายงานการศึกษา การวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา  

8.10 รายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 

4.ค าจ ากัดความ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและ 
งบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการ 
พัฒนา รวมทั้งการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์บริหารแผน
ไป สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรบัแผนงาน/งาน/ 
โครงการให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  

5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศกึษา  

5.6 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน  

5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

5.8 สนบัสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษ
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

 - 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554และพ.ศ.2555 - 2558  

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11  

8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  

8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  

8.5 นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

8.6 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

8.7 แผนพัฒนาจังหวัด  

8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวดั  

8.9 รายงานการศึกษา การวจิัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

8.10 รายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล หน่วยงาน ต้น
สังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การบริหารยทุธศาสตร์การศึกษาจังหวดั  

3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั  

3.3 การบูรณาการการศกึษาจังหวัด 

4. ค าจ ากดัความ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ 
ของจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดในอนาคต 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด หมายความวา่ รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ 
ของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศกึษาของ
กลุ่ม จังหวัดในอนาคต 

การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนา 
การศกึษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 
โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ  

บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัด หมายถึง การจดัท าแผนพัฒนา 
การศกึษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วย งานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนใน พื้นที่ โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
มีเอกภาพ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และ  
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

5.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการ จดั
การศกึษาอย่างมีคณุภาพ การมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ 
การศกึษากระทรวงศึกษาธิการ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการศกึษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร 
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.6 ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ตาม 
แผนปฏิบัติราชการศกึษาประจ าปีของจังหวัด โดยคณะท างานฯ 

5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

    ตามแบบที่ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์ก าหนด 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และ พ.ศ.2555 - 2558  

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ.2554 – 2559 

8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 - 2559  

8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  

8.5 นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 8.6 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด  

8.7 แผนพัฒนาจังหวัด  

8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวดั  

8.9 รายงานการศึกษา การวจิัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

8.10 รายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของจังหวัด  

8.11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ.2549 8.12 ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. 2552 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานจัดต้ัง ยุบรวม เลิก  

และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การ บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจดัตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 การรับ
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ค าจ ากดัความ 

การจดัตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจดัตั้ง รวม 
หรือ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัตั้ง รวม หรอืเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชัน้เรียน การรับและโอนสถานศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจดัตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การขยายชั้นเรียน การรบัและโอนสถานศึกษา 

5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการดา้นโอกาสการ เข้าถึง
บริการการศกึษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 

5.3 จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ 
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา 

5.4 ด าเนินการจดัตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ 
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาม ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 

5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่ก าหนด 
8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 

8.3 ระเบียบ / หลักเกณฑ์ วิธกีารประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

8.4 พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 

8.5 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
 
 
 
 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานแผนการจัดชั้นเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานแผนการจดัชั้นเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใช้เป็นแผนในการรับนักเรียนรายปี 2.2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัตั้งงบประมาณ 2.3 
เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมายจ านวนนักเรียนรายป ี

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ส ารวจ รวบรวมข้อมลูนักเรียน เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน  

3.2 จัดท าแผน เป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน 

4. ค าจ ากดัความ 

แผนการจัดชั้นเรียนรายปี หมายถึง แผนที่ก าหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียน ชั้นใด กี่
ห้องเรียน /กี่คนในแต่ละปี โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ส ารวจประชากรวัยเรียนจากส ามะโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษา 
ของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 

5.2 รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนในแตล่ะระดับชั้น 

5.3 จัดท าแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา  

5.4 ประสานการจดัที่เรยีนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 

5.5 รายงานผลการจดัที่เรียนของนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 



 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ของการจัดการศกึษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดว้ยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
ประโยชน์ในการบริหารจดัการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ  

3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  

3.3 การจดัท ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 

4. ค าจ ากดัความ 

การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ ทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงิน 
ของกิจการนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกลา่วมาประกอบการตดัสินใจ 

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินว่า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจะบรรลจุุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายไดจ้าก 
ทุกแหล่งเป็นตัวก าหนดขีดจ ากดัในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจดัการ 

การจัดทํารายงานการวเิคราะห์งบประมาณ หมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของ 
รายได ้รายจ่าย และเงินทุนที่ก่อหน้ีผูกพันไว้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ ซ่ึงผู้บริหารแต่ละ
คน ต้องการไดร้ับรายงานที่ต่างกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่านเข้าใจไดง้่าย แต่รายละเอียดที่ควรมีต้อง
ไม่ ขาดตกบกพร่อง รายงานที่ดีที่สดุต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับตอ้งการ โดยจดัท าขึ้นอย่างน้อย 
เดือนละครั้ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งส ารวจ 
และรายงานข้อมูล 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้

7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

7.2 ระเบียบวาระการประชุม  

7.3 รายงานการประชุม  

7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  

8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2550 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและ 
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจดัตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วน ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาและสถานศึกษา 

3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ค าจ ากดัความ 

การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมเพื่อให้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ ใช้
จ่ายหรือให้ก่อหน้ีผูกพัน โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากร 
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการให้บรรจุวตัถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในที่นี้ หมายถึง 
การวิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 

การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอค าของบประมาณตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีหรือพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาและสถานศึกษาได้เสนอค าขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจ าแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ที่ท าให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่วา่จะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ 
หรือ ทางการบริหารกต็าม การด าเนินการกับทรพัยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธกีาร และแนวคิดเป็น
กรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสดุ เชน่ ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ รวมทั้งทรพัยากรบุคคลด้วย 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การจดัตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาและสถานศึกษา 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน หลักเกณฑ ์และวิธีการจดัตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2) สถานศึกษา จดัท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

3) คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง  

งบประมาณและหรือของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารว่มกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิต 

ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5) จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง  

งบประมาณ 

7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ  

เพื่อด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกตอ่ไป 

8) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตดิตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงาน  

คณะกรรมการการศึก 

5.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนุนการระดมทรพัยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 

1) ประสานงานการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับ 

การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้ําซ้อน ใน 

รายการงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพือ่พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ การ 

สนับสนุนฯ 
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89 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานจัดสรรงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดสรรงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจดัสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา  

3.2 การจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. ค าจ ากดัความ 

งบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆ ภายใน
ช่วง ระยะเวลาหนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรร
จากส านักงาน คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกจิใช้จา่ย หรือกอ่หนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใชก้ารอนุมัตเิงินประจ างวดหรือโดยวธิีการ
อื่นใดตามที่ส านัก งบประมาณก าหนด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย 
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ เพื่อด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การจดัสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 

2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จดัสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 

งบประมาณ และเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจดัสรรงบประมาณให้กลุ่มในส านักงาน 

เขตพื้นที่ การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ 
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การศกึษา และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ใน
งานแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษา และ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  

5.2 การจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลติของแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อให้เป็น 

แนวทาง การด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ 

สถานศึกษา โดยยดึผลผลิตของแผนงบประมาณ 

3) การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะ 

แนวทาง การด าเนินงานให้สถานศึกษา 

4) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร  

งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อจดัท าเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ เขตพื้นทีก่ารศกึษาเพื่อขอความเห็นชอบ 

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ  

6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
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                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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96 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานบริหารงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานบริหารงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ด าเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานเขต พื้นที่
การศกึษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลวุัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 

การด าเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา ตั้งแตก่ระบวนการส ารวจ ตดิตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยทุกรายการ ทุก
โครงการ การวิเคราะห์ความส าคัญ ความจ าเป็นในการใชจ้่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 

4. ค าจ ากดัความ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการ
โอนเงินต่างงบรายจ่าย ในผลผลิตหรือโครงการเดยีวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ 
จ านวนเงินของรายการทีก่ าหนดไว้ภายใต้งบรายจา่ยของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จา่ยงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก 
สถานศึกษา 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 

5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความส าเรจ็ ของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็น
เงินเหลือจ่าย 

5.4 ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย  

5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
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5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาให้ความเห็นชอบ 

5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้วา่ราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณด าเนินการ 

5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้

7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

7.2 ระเบียบวาระการประชุม  

7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ  

7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี  

7.5 แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  

8.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2550 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์  

3.2 แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  

3.3 การจดัท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน  

3.4 การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและกลยุทธ์ 

3.5 การจดัท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

4. ค าจ ากดัความ 

การติดตาม หมายถึง กระบวนการของการวัดหรอืการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ า หรือ
เป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวดัปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ที่
เกิดขึ้นใช่ช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดา้นการจดัหา การจัดการและการ
น า ทรพัยากรของโครงการมาใช้วา่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ วตัถุประสงค์
ของการ ติดตาม คอื ตอ้งการชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วทีสุ่ดที่เท่าที่จะเรว็ได้ ในเรือ่ง
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลติผลของโครงการเพื่อจะได้จัดการแกไ้ข
ปรับปรุงสถานการณ์ ตา่งๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 

การรายงาน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน 
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแตล่ะประเภทนั้น ก็จะมีวิธกีารน าเสนอที่แตกต่างกนัออกไป รายงานจึงเป็น 
สิ่งจ าเป็นและส าคัญในการบริหารงานและการทีจ่ะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ 
แสดงออกมาได้อยา่งรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงาน ไว้ดว้ย 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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5.1 การตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ  

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดั ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2) จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

และแผนก ากับ ติดตาม การติดตามงานตามกลยทุธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อก ากบั
ติดตาม เร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ 

3) จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุม  

ชัดเจน และสะดวกต่อการตดิตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

4) เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับตดิตามต่อผู้มอี านาจพิจารณา 

5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของเขตพื้นที่การศกึษา 

และ สถานศึกษา และจดัท าข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาและสาธารณชน 

5.2 การตดิตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านัก นายกรัฐมนตรี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ 

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตร ี

2) การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพื้นที่  

การศกึษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัด ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับกลุ่มนโยบายและแผน 

3) จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และ การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตร ี

4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ เสนอผู้มีอ านาจพจิารณา  

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน  

6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

แบบติดตามและรายงานผลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้งอิง 

8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

8.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธกิาร และส านักนายกรฐัมนตรี 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 



111 

 

  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธข์องส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 

3.2 กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน  

3.3 เครื่องมือการประเมนิผล  

3.4 การประสานแผนการประเมินผล  

3.5 การจดัท ารายงานผลการประเมินฯ 

4. ค าจ ากดัความ 

การประเมินผล หมายถงึ การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน การ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่
ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

4) สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินส านักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

6) รายงานผลการด าเนินงาน  

5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ จัดท า 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

2) สร้างแบบการประเมินแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  

4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารพจิารณา 

5) รายงานผลการด าเนินงาน 

5.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

2) สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ 

3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  

4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพจิารณา 

5) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 

 

 


