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คํานํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมหมวด  5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา  8 มาตรา
34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต
และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชัยภูมิ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานธุรการ กลุมนโยบายและแผนขึ้น

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ



สารบัญ

หนา

คํานํา

สารบัญ ก
สวนที่ 1 บทนํา

R แนวคิด 1
R วัตถุประสงค 2
R ขอบขาย/ภารกิจ 2

สวนที่ 2 การวิเคราะหงาน
R ตารางการวิเคราะหงาน 3

สวนที่ 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน
R งานธุรการ

  1. งานสารบรรณ 6
  2. งานประสานและใหบริการ 8
 3. งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 10

บทนํา



  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.

2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม  134

ตอนพิเศษ 295 ง วันท่ี  29  พฤศจิกายนยน  2560 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปน้ี

  1. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน

  2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

  2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร

งบประมาณ

  3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน

  4. ดําเนินการวิเคราะหและจดัทําขอมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

  ดังน้ัน กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงไดจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหบุคลากรเขาใจภารกิจและ

รายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพือ่ใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความ

พึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน ซึ่งประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีใช เอกสาร/หลกัฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 4 งาน คือ งานธุรการ งาน

นโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ

บริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลผุลตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสทิธิภาพ

แนวคิด

  กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให

สถานศึกษา จดัการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพื่อประโยชนของ

ผูเรียน ประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนน

ความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การ

บริหารท่ีสนับสนุนทีใ่ชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการ

ตามแผน กํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ



วตัถปุระสงค

  1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสรมิการจดัการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

  2. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษา

ใหมีคุณภาพสอดคลองกบัความตองการของทองถ่ิน

ขอบขาย/ภารกิจ

1. งานธุรการ

  1.1 งานสารบรรณ

   1) วิเคราะห วางแผน จัดระบบพฒันาระบบงานสารบรรของกลุมนโยบายและแผนใหสามารถ

ดําเนินงานตามภารกจิไดอยางมปีระสิทธิภาพ

   2) รับ-สง หนังสือราชการตามระบบทีกํ่าหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการ

รับ-สงหนังสือดวยระบบ AMSS  กลุมงานนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาท่ีผูท่ีเกีย่วของทราบ

3) ตรวจสอบการรบั – สงหนังสือราชการทางเว็บไซด และควบคุมการสงหนังสือราชการ

   4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีและขอมูลสาสนเทศ

   5) สรุปและประเมินผลผลกการใชระบบการรับ – สงหนังสือราชการ เพื่อการปรับปรุงแกไข

อยางตอเนื่อง

  1.2 งานประสานและใหบริการ

   1) ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสาํนักงาน และกลุมงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน

และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมงาน

   2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงานทําใหระบบมี

ประสิทธิภาพ

   3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานใหครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ประชาชนท่ัวไปทราบ

   4) สรปุและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและใหบรกิาร

  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุม

   1) ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ



   2) เสนอผูบงัคับบญัชา พิจารณาแจงตอบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน

   3) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน

   4) สรปุและจดัทํารายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ

  1.4 งานจัดการความรูภายในกลุม

   1) การศึกษา วิเคราะหความรูทีเ่ก่ียวกับงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ

   2) การรวบรวม กล่ันกรอง จัดเก็บองคความรูท่ีจาํเปนในการปฏิบัติงาน

   3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู

   4) สรุปและรายงานผล

*******************************

ตารางวิเคราะหงาน

“ กลุมนโยบายและแผน ”

บทบาท/ภารกจิ/
หนาท่ี ตามประกาศ

ศธ.
งาน/เร่ือง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ 1) วิเคราะห วางแผน จัดระบบพัฒนา

ระบบงานสารบรรณของกลุมนโยบายและแผน
ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
2) รับ-สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนด

- กลุมนโยบายและ
แผน

 - กลุมอํานวยการ
- ทุกกลุมใน สพม.

ชัยภูมิ



โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-สง
หนังสือดวยระบบ AMSS แจงใหเจาหนาท่ีผูท่ี

เก่ียวของทราบ
3) ตรวจสอบการรบั-สงหนงัสือราชการทาง
เว็บไซต และควบคุมการสงหนงัสอืราชการ

4) ออกแบบและพฒันาระบบงานสารบรรณให
เหมาะสมและสอดคลองกบัระบบงานสารบรรณ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและขอมูลสาสนเทศ

5) สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ-สง
หนังสือราชการ

เพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนือ่ง

บทบาท/ภารกจิ/
หนาท่ี ตามประกาศ

ศธ.
งาน/เร่ือง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

    1 . 2 ง า น
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
ใหบรกิาร

 1 )  ประสาน ง านกั บกลุ ม อ่ื น ใน
สํานักงาน และกลุมงานภายในกลุมนโยบาย
และแผน หนวยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
งาน
 2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบ
การตอเช่ือมเทคโนโลยภีายในสํานักงานทําให
ระบบมีประสิทธิภาพ
 3 )  ป ร ะ ส า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
ผลงานใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนทัว่ไปทราบ
 4 )  ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานในการประสานงานและใหบรกิาร

- กลุมนโยบายและ
แผน
- กลุมอํานวยการ
- ทุกกลุมใน สพม.
ชัยภูมิ



    1 . 3 ง า น จั ด ก า ร
ประชุมภายในกลุม

 1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสาร
ทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
 2) เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาแจง
ตอบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน
 3) จดัประชุมและจัดทํารายละเอียด
ขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน
 4) สรุปและจดรายงานผลการประชุม
แจงผูเกี่ยวของทราบ

- กลุมนโยบายและ
แผน
 - กลุมอํานวยการ
 - ทุกกลุมใน สพม.
ชัยภูมิ

งานธุรการกลุมนโยบายและแผน
ปฏิบัติงานธุรการของกลุมนโยบายและแผน ดังน้ี

  ๑. ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม
และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
             ๒. จัดประชุมและประสานงานการใชหองประชุม จัดเตรยีม อํานวยความสะดวกในการประชุมภายใน
กลุมนโยบายและแผน
   3. ประสานงานระหวางหนวยงาน และสถานศึกษา กับกลุมงานภายในกลุมนโยบายและแผน ในงาน
ธุรการทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน

 4.วิเคราะห กล่ันกรอง จัดเก็บ รวบรวมองคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบติังานของกลุมนโยบายและแผน
พรอมทั้งเผยแพร สรุปและรายงาน

 8.1  ขั้นตอนการดําเนินงาน
  1.  งานสารบรรณ
   5.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใชในการปฏิบัติงานรบั–สง
หนังสือราชการ
   5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบทีกํ่าหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรบั –สง
หนังสือดวยระบบ e-filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ
    1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling
    2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
    3) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
    4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
    5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
   5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสง
หนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน
   5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสาร
บรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน
   5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยาง



ตอเนื่อง

2.  งานประสานงานและใหบรกิาร
   5.1 ประสานงานกับกลุมอ่ืน ในสํานักงาน และงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม
   5.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเช่ือมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพ

   5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ
กลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ
   5.4 สรปุและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ

3. งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
   5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
   5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
   5.3  เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาท่ีภายในกลุมนโยบายและแผน
   5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในท่ีประชุมกลุมนโยบายและแผน
   5.5 สรปุและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ

 8.3  ผลการดาํเนินงาน
1. รับ – สง หนงัสือราชการของกลุมนโยบายและแผน
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