
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุมนโยบายและแผน 

 

 
 

ของ 
นางสาวพิกุล   ไชยเสน 

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

คํานํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หมวด 5 มาตรา 39 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขต พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายใน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการ 
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานขึ้น สําหรับคูมือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน ซึง่เปนสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดเปนภาระงาน  

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของ
กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมนโยบายและ
แผนหวังเปนอยางย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
 

นางสาวพิกุล   ไชยเสน 
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
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นายสุริยา   ทองบุญมา 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

 
นายปกรณ   ชิณสิทธ์ิ 

                                  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 

  
นางสาวพิกุล   ไชยเสน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
 

นางสาวจรรยา   สีแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

  
นางสาวชลธิชา   การถาง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
นายกุศล   ภูนบทอง 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 



 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิกุล ไชยแสน 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pikun Chaisaen 

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุมงาน : กลุมนโยบายและแผน 

สถานะ : บุคลากร 

วันเดือนปเกิด : 16 ก.พ. 2563 

วันรับราชการ : 16 ก.พ. 2515 

วิทยฐานะ : ชํานาญการพิเศษ 

ปเกษียณอายุฯ : 2623 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : บริหารจัดการการศึกษา 

เบอรโทรศัพท : 0862195519 

Email : pikun2515@hotmail.com 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ๔ .๑ งานวิเคราะหคาใชจาย  

  ๔ .๑.๑ การคํานวณตนทุนผลผลิต  

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   

   ๑ .  วิเคราะหแผนงาน /งาน/โครงการ ท่ีสงผลตอผลผลิตหลักขององคกร 

   ๒ .  วิเคราะหคาใชจายแผนงาน /งาน/โครงการท่ีสงผลตอผลผลิตหลัก 

   ๓ .  คํานวณตนทุนผลผลิตหลัก    

  ๔ .๑.๒ การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง : (Medium term  Expenditure  Framework : 

MTEF) 

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   

กลุ่มงานวิเคราะหง์บประมาณ 

งานจดัทาํและเสนอของบประมาณ 

งานบรหิารงบประมาณ 

งานวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย 
การคาํนวณตน้ทุนผลผลติ 
 

การจดัทาํกรอบประมาณการรายจ่าย

ระยะปานกลาง : MTEF 
 

การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการจดัทาํ

คาํของบประมาณ 

การจดัทาํขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 

 

การโอนและเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
 



   ๑ . วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย เฉพาะเกณฑการจัดสรรของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองบบุคลากร งบอุดหนุน 

งบลงทุน งบดําเนินการ (งบเพ่ือนักเรียนกลุมพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตร)ี และรายจายอ่ืน 

   ๒ .  วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรวมกับสถานศึกษาปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองดําเนินการใน 3 ป

ขางหนา 

   ๓ . ประมาณการรายไดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

   ๔ . วิเคราะหประมาณการรายไดของสถานศึกษา  ท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

   ๕ . ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปถัดไปอีก 1 ป ในลักษณะตอเน่ือง โดยใชฐาน

วงเงินงบประมาณท่ีใชในปปจจุบัน 

   ๖ .  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับวงเงิน

งบประมาณระยะปานกลาง 

   ๗ .  สนับสนุนและใหความชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํากรอบ ประมาณการรายจายระยะปานกลาง   

(MTEF) 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง  

    มีกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ท่ีเปนปจจุบันของ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

   ๑ .  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๔๕ 

    ๒. ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปาน

กลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 

    ๓. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทาง

การเงิน 7 ดาน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  

 ๔ .๒ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  ๔ .๒.๑ การวิเคราะหความเหมาะสมการจัดต้ังงบประมาณ  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   



 ๑ .  แจงนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ  

ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 

 ๒.  สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณและกรอบประมาณการรายจาย 

ระยะปานกลาง  เสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๓ .  วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔ . เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายผลผลิตท้ัง 

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๕. จัดทําคําของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลางเสนอขอความ

เห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

  ๔ .๒.๒ การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน  

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   

 ๑. รวมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๒. ประสานกับกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 

  ๓. สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา 

ปงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินท่ีจะไดรับจัดสรร 

  ๔. จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบรางขอตกลงผลการ

ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ 

 ๕. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามลําดับ เพ่ือจัดทําขอตกลงผลการ

ปฏิบัติงานตอไป 

    ๖ . รับแจงการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

    ๗ . แจงใหสถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลง 

ผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 



ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลง 

ผลการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 

 

 

 ๔ .๓ การบริหารงบประมาณ  

 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   

 ๑ . วิเคราะหผลการติดตามประเมินผลตอเง่ือนไขความสําเร็จของงาน /โครงการ 

ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน งบดําเนินการ  และ

รายจายอ่ืน) เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

เห็นชอบใหโอนเปลี่ยนแปลงไปใชในแผนงาน/งาน/โครงการท่ีเห็นวามีความจําเปนเรงดวน 

ตามนโยบายเรงดวน 

 ๒ . กําหนดเกณฑและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเปนอํานาจของ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ๓. กําหนดเกณฑและแนวทางการใชเงินเหลือจายท่ีเปนอํานาจของเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติ วาดวยวิธีการงบประมาณ 

 ๔ . สงเสริมใหความรูแกสถานศึกษาสามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจของสถานศึกษา

หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง  

  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณไดเปนไปตามภาร กิจท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

การและเปนไปตามความจําเปนเรงดวน  



  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๔๕  
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