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4.กลุ่มนโยบำยและแผน 

 ๑. นำงอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
    ๑.1 ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ กลั่นกรอง กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน  
ก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมล ำดับ ดังนี้ 
        ๑.1.1  กลุ่มงำนธุรกำร  
        1.1.2  กลุ่มงำนนโยบำยและแผน  
        1.1.3  กลุ่มงำนงบประมำณ  
        1.1.4  กลุ่มงำนติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
        1.1.5  กลุ่มงำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
    1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้ข้อเสนอเชิงวิชำกำร วิเครำะห์
ประเด็นปัญหำ ด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนงบประมำณรำยจ่ำย แนวโน้มงบประมำณเพ่ือกำรวำงแผน 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน เพ่ือปรับปรุง พัฒนำระบบงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้  
    1.3 คิดค้น พัฒนำระบบ รูปแบบ แนวทำง วิธีกำร นวัตกรรม ในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์  
กำรวำงแผน เพื่อพัฒนำให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
    1.4  ศึกษำ วิเครำะห์  เกี่ยวกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเมือง  สังคม ภำรกิจหลัก  
แผนกลยุทธ์ เพ่ือก ำหนดเป็นกลยุทธ์ และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              1.5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ร่วมจัดท ำ ขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ ประเมินผลและรำยงำน  
แผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และสถำนศึกษำ 
    1.6 ประสำนกำรท ำงำน ร่วมเป็นทีมงำน กับหน่วยงำนภำยนอก และภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ต่ำงๆ เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน    
    1.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ควำมเห็น เชิงนโยบำยและและยุทธศำสตร์ จัดท ำงบประมำณแก่ 
หน่วยงำน ในสังกัด ตอบปัญหำ และชี้แจง เกี่ยวกับงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ร่วมกับหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้องทัง้ในสังกัดและหน่วยงำนอื่น ภำคเอกชน และผู้รับบริกำรทั่วไป   
    1.8 ฝึกอบรม กำรจัดท ำแผน ระบบกำรประเมิน ติดตำม กำรวิเครำะห์งบประมำณ แก่สถำนศึกษำ 
ในสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงำน  
    1.9 ให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำระบบงบประมำณ ประกอบกำรตัดสินเชิงนโยบำย 
และพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
  1.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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             3.  นำงอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนำยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน (คนที่ 4) ในกรณีท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และมีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้  
                 3.๑ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
                       -  วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำน
ปริมำณและคุณภำพ ก ำหนดเป็นนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เผยแพร่และรำยงำน             
                 3.2 งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             - ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศ 
วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร น ำเสนอขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เผยแพร่ ติดตำม และรำยงำน              
                3.3  งำนสนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของสถำนศึกษำ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
                3.4. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
              3.4.1  ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยทุกระดับ งบประมำณ  และทบทวนกลยุทธ์ 
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                       3.4.2  จดัท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    
                3.4.3  น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือขอควำมเห็นชอบ  
                3.4.4  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนทรำบ 
                3.4.5  ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
                3.4.6  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
             3.5 งำนกลั่นกรองโครงกำรก่อนเสนอขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                3.6 งำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก   
                3.7  งำนประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ระยะสิ้นสุดแผนและจัดท ำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปพัฒนำงำนองค์กร 
           3.8  วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำระบบงำนนโยบำยและแผน  
               3.9  ปฏิบัติงำนแทน นำงเพ็ญศรี ล ำยอง กรณี นำงเพ็ญศรี ล ำยอง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
         3.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 
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          4. นำงวีระวรรณ สัตถำภรณ์   ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
นโยบำยและแผน (คนที่ 3 ) ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
             4.1  งำนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    4.2  งำนเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    4.3  งำนขยำยชั้นเรียนในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
      4.4     งำนจัดตั้ง จัดสรร งบประมำณ  งบด ำเนินงำน  รำยกำรดังตอ่ไปนี้  
                              4.4.1    ค่ำเดินทำงไปรำชกำร ประชุม อบรม สมัมนำ   
                4.4.2    ค่ำด ำเนินงำนจัดโครงกำรจำกส ำนักต่ำงๆ  ของ สพฐ.                     
            4.4.3  ค่ำจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว    
                              4.4.4  ค่ำพำหนะรับ ส่งนักเรียน  
                      4.4.5  ค่ำเช่ำบ้ำน        
                  4.5   งำนจัดตั้ง จดัสรรงบประมำณ งบด ำเนินงำน  รำยกำรค่ำขยำยเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ  
    4.6  กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
    4.7  งำนขอสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นส ำหรับสถำนศึกษำ  
             4.8 งำนรำยงำนข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (BB EvMis)   
             4.9 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวกรรภิรมย์ ทองเรือง กรณ ีนำงสำวกรรภิรมย์ ทองเรือง ไม่อยู่ หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
              4.10  ปฏิบัติงำนแทนนำงเนำวรัตน์ เจือกโว้น กรณี นำงเนำวรัตน์ เจือกโว้น ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
              4.11  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

         5. นำงเพ็ญศรี  ล ำยอง  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน (คนที่ 2) ใน
กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
            5.1 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                         
                  5.1.1  งำนศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียด นโยบำย ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                  5.1.2  งำนจัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                   5.1.3  งำนจัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนตำม นโยบำย ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์  
กลยุทธ์ จุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  5.1.4 งำนวิเครำะห์ สรุป รวบรวม รำยงำนผล กำรด ำเนินงำน ตำม นโยบำย ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
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         5.1.5  งำนจัดประชุม กำรรำยงำนผลด ำเนินงำนตำม ตำม นโยบำย ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์  
กลยุทธ์ จุดเน้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
            5.2  งำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร 
            5.3  งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำรำยไตรมำส                          
            5.4  งำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Annual Report) ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน องค์คณะบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง และสำธำรณชน  
            5.5  งำนจัดท ำเอกสำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6 , ม.1-3 
และชั้น ป.4 
   5.6  งำนรำยงำนข้อมูล กำรติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ electronic monitoring and evaluation (e-MES )  
   5.7  งำนก ำหนดส ำนักงำนในพื้นที่พิเศษ 
   5.8  งำนวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำระบบงำน ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล  
             5.9  งำนรำยงำน “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”ตำมรูปแบบที่ สพฐ. ก ำหนด         
                 5.10   งำนรำยงำนผลกำรนิเทศสถำนศึกษำรำยสปัดำห ์ของ  ผอ.สพป. ตรัง เขต 1 ตำมตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก ำหนด 
   5.11 ปฏิบัติงำนแทน นำงอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์ กรณี นำงอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์ ไม่อยู่หรือ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
            5.12 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  

         6. นำงสำวกรรภิรมย์  ทองเรือง  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   
ท ำหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน (คนที่ ๑)  
ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
     6.๑ งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย งบลงทุน  
          6.1.1  วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย แผนงำน/งำน/โครงกำร 
ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำน และงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
           6.1.2  จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ควำมเห็นชอบ และเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง         
  6.2 งำนจัดตั้ง จัดสรร  และเสนอของบประมำณ  งบลงทุน   
              6.2.1  จัดตั้งและเสนอของบประมำณ  รำยกำรค่ำก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  ประจ ำปี และในกรณีเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และรำยกำรครุภัณฑ์ 
              6.2.2  วิเครำะห์ จดัสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงนิงบประมำณ และตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ให้แก่ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
             6.2.3  จดัท ำแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำป ีติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำนจัดสรร
งบประมำณ  
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   6.4  งำนจัดตั้ง จัดสรรงบประมำณ  งบด ำเนินงำน  รำยกำรดังต่อไปนี้ 
           6.4.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกรอิสลำม   
           6.4.2  ค่ำบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           6.4.3  ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ลูกจ้ำงชั่วครำว  และพนักงำนรำชกำร  
           6.4.4  ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
           6.4.5  โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร     
                    6.4.6   โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                    
     6.5  งำนบริหำรงบประมำณ กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
             6.6  งำน ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ  งบลงทุน   และ 
งบด ำเนินงำนส่วนที่เกี่ยวข้อง                   
              6.7  ปฏิบัติงำนแทน นำงวีรวรรณ สัตถำภรณ์ กรณี นำงวีรวรรณ สัตถำภรณ์  ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
              6.8  ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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