
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
๑. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  ตำแหน่งเลขท่ี อ.๒๙ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน ส่งเสริม พัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม บังคับบัญชา มอบหมายและวินิจฉัยส่ังการงานในกลุ่ม กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คำส่ัง นโยบายและบบธรรมเนียมของทางราชการให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกล่ันกรอง ตรวจสอบการ
ดำเนินการทุกงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 
             ๑) กลุ่มงานธุรการ 
             ๒) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
                   ๓) กลุ่มงานนโยบายและแผน 
                   ๔) กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
                   ๕) กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
                   มีหน้าที่ 
                  ๑) รับผิดชอบ กำกับ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
                   ๒) รับผิดชอบ กำกับ การเสนอขอต้ังและจัดสรรงบประมาณ 
                   ๓) รับผิดชอบ กำกับ การนิเทศ และการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกระดับ 
                   ๔) งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. นางสาวชลธิชา  การถาง  ตำแหน่งเลขท่ี อ.๓๒  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการปฏิบัติ
หน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
คนท่ี ๔ กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้        
  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
                       งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
                        งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                        งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
                       งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
                        งานจัดต้ัง ยุบรวมเลิก และโอนสถานศึกษา 
 งานรายงานผลในระบบ EMENSCR 
 

 

 

 

 

/มีรายละเอียดดังนี้… 



 

มีรายละเอียดดังนี้ 

                กลุ่มงานนโยบายและแผน  
                      1. ศึกษาวิเคราะห์ ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ  
ระดับกระทรวง ระดับ สพฐ. และระดับจังหวัด 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของสถานศึกษา และ 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 3. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
มหาสารคาม 
 5. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน 
ตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 

                      6. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณตามกลยุทธ์และตามเป้าหมายของ สพฐ. 
                      7. ควบคุมการใช้งบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพ งบตามกลยุทธ์ และงบตามเป้าหมาย 
ของ สพฐ. 
                     8. งานประสานแผนเกี่ยวกับนโยบายและการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 9. การจัดทำแผน  จัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิกและโอนสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี สพฐ.กำหนด 
 10. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                      11. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ของผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรแีละสำนักงานจังหวัด  
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. นางสาวพิกุล  ไชยแสน ตำแหน่งเลขท่ี อ 34 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่ม 
นโยบายและแผน คนท่ี 1 กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
                        งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
                        งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 
                        งานจัดสรรงบประมาณ 
                        งานบริหารงบประมาณ 

/มีรายละเอียดดังนี้… 



 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
                      1. แจ้งนโยบาย  แนวทาง  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีการขอต้ังและจัดทำคำของบประมาณ 
 2. การโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณการขอใช้เงินเหลือจ่าย 
 3. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบ  กล่ันกรอง เสนอขอต้ังและจัดสรรงบประมาณ 
รายการค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทุกรายการ 
 4. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบ  กล่ันกรอง  เสนอขอตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีชำรุดทรุดโทรม  
และประสบภัยธรรมชาติทุกรายการ 
 5. งานวิเคราะห์ ตรวจสอบ  การขอต้ังงบประมาณรายการค่าตรวจการจ้าง และ 
ควบคุมงานก่อสร้างของโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณก่อสร้าง 
 6. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย รายหัว  
ทุกโรงเรียน 
 7. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนยากจน 
 8. วิเคราะห์  ตรวจสอบ เสนอขอต้ังและจัดสรรงบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน 
 9. วิเคราะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอต้ังและจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนพิเศษ  
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำท่ีเงินเดือนเต็มข้ัน 
 10. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอและจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างครูช่ัวคราว 
รายเดือน และค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
 11. งานวิเคราะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอและจัดสรรงบประมาณรายการเงินเดือนและค่า 
จ้างพนักงานราชการ 

 12. การสรุปผลการดำเนินงานของงานวิเคราะห์งบประมาณทุกรายการเพื่อเป็นข้อมูล 
พื้นฐานในการวางแผนปีต่อไป 

 13. งานประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณ 
ทุกรายการ 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. นางสาวจรรยา  สีแก้ว ตำแหน่งเลขท่ี  อ 30 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนท่ี 2 กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้ โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

/งานประเมนิผลการดำเนินงาน... 



 
 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำปี 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
มีรายละเอียดดังนี้ 
       กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 1. ประสาน  วิเคราะห์  ตรวจสอบ ติดตาม สรุปและรายงานการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจุดเน้นของ สพฐ. 
 2. ประสานแผนการติดตาม  กำกับ  นิเทศ และการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุก 
ระดับ 

4. ดำเนินการตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลในการรายงานการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจุดเน้นของ สพฐ.ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – MES) ท่ี สพฐ. 
กำหนด 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. นางสาวจุฑารัตน์ หารสระคู ตำแหน่งเลขท่ี  อ 31 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่ม 
นโยบายและแผน คนท่ี 3 กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ โดยมี 
หน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำปี 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
มีรายละเอียดดังนี้ 
       กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สพม.มหาสารคาม 
 2. ประสานแผนการติดตาม  กำกับ  นิเทศ และการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุก 
ระดับ 
 3. ควบคุม  เร่งรัด   และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ 
การประจำปี และแผนงาน/โครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการการจัดการศึกษาประจำปีของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. นายศุภกร...   
 



 
6. นายศุภกร  พันธุเ์สนา ตำแหน่งเลขท่ี อ 33 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
กลุ่มงานธุรการ และปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนท่ี 5 กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  กลุ่มงานธุรการ 
 งานสารบรรณ 
 งานประสานงานและให้บริการ 
 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน                        

มีรายละเอียดดังนี้ 
                         กลุ่มงานธุรการ  
                     1. งานสารบรรณ 
                     2. งานประสานงานและให้บริการ 
                     3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. งานตรวจสอบหนังสือท่ีแจ้งทางเว็บไซต์ของ สพฐ. ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. งานจัดทำทะเบียนควบคุม รับ-ส่ง หนังสือราชการ และการออกหมายเลขส่งออก 6. 
งานจัดพิมพ์เอกสารและตรวจสอบหนังสือก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม 
 7. งานประสานข้อมูลกับกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานด้านธุรการท่ีเกี่ยวข้อง 
 8. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและ
แผน 
 9. งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน 
                    10. ติดต้ังระบบ  VDO Conference 
  11. ช่วย/ปฏิบัติงานตามภาระงาน กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 12. ช่วย/ปฏิบัติงานตามภาระงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 
/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 

 


