
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการหลัก 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



แนวทางการกำหนดกระบวนการหลักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที่มา 
 ตามท่ีตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน” ในตัวชี้วัดที่ 4 
กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการกำหนดและจัดการกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำแนวทางการกำหนดกระบวน
สร้างคุณค่าขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 
 

นิยามของกระบวนการตามเกณฑ์ PMQA 
 กระบวนการหลัก หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
 กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการหลัก สามารถดำเนินต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การกำหนดกระบวนการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ข้อ 5 และข้อ 11 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน  พุทธศักร าช 2560 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 และมติ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2560  จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยราชการภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 
2560 และประกาศการแบ่งหน่วยราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มอำนวยการ 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
  4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  1) กลุ่มอำนวยการ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
   (2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ
ในระดับจังหวัด 
   (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 



2 

   (4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ
ในระดับจังหวัด 
   (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อกศจ.และตามที่ อกศจ.มอบหมาย 
   (2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง  การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การ
บรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อน
ตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (6) นำเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
   (7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (11) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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   (14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบเบ็ดเสร็จ 
    (15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    (16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมายร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา 
   (2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 
   (3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (5) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด 
   (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงาน
ผล 
   (7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมายร่วมกับกลุ่ม
นโยบายและแผน 
   (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้โดยสะดวก  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
   (6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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   (7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รั บ
มอบหมาย 
 
  5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
   (2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ
การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการการกระทรวงในการตรวจราชการ ติ ดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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  6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน 
   (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน
เอกชน 
   (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่
กฎหมายอื่นกำหนด 
   (4) ดำเนินการอื่นเก่ียวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธาน  พระราช
กระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน การัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (5) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   (6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม  
 

  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ระยะ 5  ปี พ.ศ.2560-2564 โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อการจัดการศึกษา และค้นหาสิ่งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการจัดการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป ในการวิเคราะห์สถานภาพของ
หน่วยงานทางการศึกษา  ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏดังนี้ 
 

 สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 

1.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
  1) รัฐบาลมีนโยบายและการจัดทำกฎหมายที่เอ้ือ
และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีชัดเจน นำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างชัดเจน 
 

1.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบาย
การจัดการศึกษา 
 

2.ด้านเศรษฐกิจ (E) 
  1)  มีสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนส่งผลให้นักเรียน 
นักศึกษาและบัณฑิตมีแหล่งงานในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น 
  2)  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สามารถสร้างรายได้
แก่ประชาชนในจังหวัด 
  3)  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ให้กับนักเรียน 
และนักศึกษา 
  4)  หน่วยงานมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชน ในการสร้างรายได้ให้กับ 
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา 

2.ด้านเศรษฐกิจ (E) 
  1) ผู้เรียนย้ายติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด 
  2) ประชาชนมีค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยม
และบริโภคนิยมฟุ่มเฟือยมากขึ้น 
  3) มีความผันแปรของราคาสินค้าทางการเกษตร 
  4) ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  5) ตำแหน่งงานว่างไม่สอดคล้องกับการบรรจุเข้า
ทำงาน 
  6) ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจนส่งผลต่อ
ความพร้อมของผู้เรียน 
  7) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  1)  ผู้ปกครองให้ความสำคัญของการศึกษาและส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มข้ึน 
  2)  มีสถาบันทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับใน
พ้ืนที่จังหวัด 
  3)  มีวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  1)  สถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2)  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
  3)  ผู้เรียนบางส่วนออกกลางคัน เนื่องจากปัญหา
ภายในครอบครัว 
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ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 
  4)  การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมสะดวก 
  5)  สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

  4) ผู้เรียนบางส่วนขาดคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.ด้านเทคโนโลยี (T) 
  1) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  2)  ภาครัฐและภาคเอกชนให้การส่งเสริม สนับสนุน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3) มีแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในการสืบคน้ข้อมูล
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น 
 

4.ด้านเทคโนโลยี (T) 
  1)  สื่อ เทคโนโลยีมีแนวโนม้กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน 
  2)  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำ
ให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถานการณ์ 
  3)  ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
  4)  ขาดระบบการจัดการและควบคุมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  5)  รูปแบบการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองบางส่วนเป็นไปตามกระแสการใช้
เทคโนโลยีของสังคม ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการพัฒนา
ตนเองแต่เป็นไปเพ่ือการรับรู้ข้อมูลของบุคคลอ่ืน 
ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ 
  6)  สภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียม ทำให้เกิด
ช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
1.ด้านคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพผู้เรียน(S1) 
  1)  อัตราเข้าเรียนต่อในระดับสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
  2)  ผู้เรียนสายวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพได้ 
  3)  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยในระดับดี 
  4)  ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  5)  คุณภาพชีวิตของผู้เรียนดีขึ้น  
  6)  ผู้เรียนทุกระดับมีความพร้อมในการเป็นส่วน
หนึ่งของ AEC     
  7)  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 
  8)  ผู้เรียนในทุกระดับได้รับการส่งเสริมให้มีความ
ใฝ่รู้และความรอบรู้สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง         

1.ด้านคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพผู้เรียน (S1) 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพ้ืนฐานต่ำกว่า
มาตรฐานในระดับประเทศ โดยเฉพาะรายวิชา
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในทุก
ระดับ 
  2) ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน 
การเขียนและคิดคำนวณ 
  3)  ผู้เรียนบางส่วนไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
  4)  ผู้เรียนบางส่วนมีระดับความรู้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
  5)  ผู้เรียนบางส่วนขาดนิสัยใฝ่เรียนรู้ขาดทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและขาดความคิดเชิง
ระบบ 
 



8 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
  6)  ผู้เรียนบางส่วนไม่ประพฤติตามกฎเกณฑ์ของ
โรงเรียนและสังคม ขาดความรับผิดชอบและยังขาด
ความตระหนักในหน้าที่ที่จะพัฒนาตนเองเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
 

2.ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(S2) 
  1) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรอบรู้ คุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน
ชุมชนและสังคม 
  2) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพและมี
แนวโน้มจะมีวุฒิทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น   
  3) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะ มีวิทยฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น 
  4) ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสาขาวิชา 

2.ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(S2) 
  1) หน่วยงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขาด
แคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มสาระ 
ที่โรงเรียนต้องการ 
  2) ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนขาดเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3)  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
บางส่วนสอนไม่ตรงตามวิชาเอก หรือความถนัด   
  4)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีภาระงาน
มาก ทำให้ขาดความชำนาญงานและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
  5)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
  6)  ผู้บริหารบางส่วนขาดทักษะในการจูงใจให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

3.ด้านการบริหารจัดการศึกษา (S3) 
  1)  มีสถานศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่สามารถ
ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
  2)  สถานศึกษาอาชีวศึกษามีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย 
  3)  สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีการประสานความ
ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน และ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
  4)  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนอย่างหลากหลาย 
  5)  มกีารใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  6)  มีการบริหารจัดการหน่วยงานทางการศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

3.ด้านการบริหารจัดการศึกษา (S3) 
  1)  การประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาบางระดับ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  2)  ระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลขาดความ
ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง 
  3)  สถานศึกษามีการดำเนินการภายใต้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ไม่เข้มแข็งจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
  4)  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในการ
จัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 
  5)  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับยังไม่เข้มแข็ง 
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จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
 
 
 

  6)  ขาดความต่อเนื่องของนโยบายด้านการศึกษา
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวไปสู่การเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคตอย่างเหมาะสม 
 

4.ด้านงบประมาณทางการศึกษา (S7) 
  1)  หน่วยงานทางการศึกษาสามารถบริหาร
งบประมาณคล่องตัวมากข้ึน 
  2)  หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ชุมชนและ
ประชาชนมากขึ้น 
 

4.ด้านงบประมาณทางการศึกษา (S7) 
  1)  งบประมาณของสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2)  การจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณ
ในสถานศึกษายังไม่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและอุปสรรค                   

จุดแข็งและจุดอ่อนของการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ทำให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดยุทธศาสตร์             
กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของจังหวัดมหาสารคามและนำโอกาสจากภายนอกที่มีอยู่มาแก้ไข ปรับปรุง
จุดอ่อนของจังหวัดด้านการศึกษา ให้เกิดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์และสามารถปรับตัว
ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากข้อ
ค้นพบและจากผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มากท่ีสุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ทำการ
ประมวลข้อมูลทั้ง 4 ด้าน  ลงในแกน TOWS Matrix  พบว่า จังหวัดมหาสารคามยังคงมีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือใน
การดำเนินงานอยู่มาก สามารถพัฒนาไปในเชิงรุกเป็นการต่อยอดผลงาน 

  
 
 
 
 
 
 



10 

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
สร้างโอกาสทาง

การศึกษาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 

 
พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่

ไทยแลนด์ 4.0 

การเปลี่ยนแปลง 

การบริหาร 
รูปแบบใหม ่

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

กระบวนการ 
ทำงานใหม่ 
 

ขีดสมรรถนะ
ใหม ่

 

ผู้เรียน 

ครู คณาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา 

วิสัยทัศน์  “ตักสิลา เมืองแห่งการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

พันธกิจ 
1.ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวติอย่างทั่วถึง เท่าเทยีม และเป็นธรรม 
2.ส่งเสริม สนบัสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่นแปลง 
3.ส่งเสริม สนบัสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
4.ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
5.ส่งเสริม สนบัสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธภิาพ 
6.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงด้านแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 

วิสัยทัศน์ 
 “ตักสิลา เมืองแห่งการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งสู่  ไทยแลนด์ 4.0” 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

ค่านิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind    มีจิตบริการ 
  M = Morality  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork  ทีมงานคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนทุก
พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัด
การศึกษาทีท่ันสมัย 
 7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและเป็นปัจจุบัน 
 8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ความปรองดองสมานฉันท ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 
 5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด ฝ่ายเลขานุการขอเสนอประเด็นที่ 6 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้าง
สำนึกรักชุมชนท้องถิ่น 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่นำรูปแบบ TAKSILA Model ไปใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน 
 3. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 10. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 14. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
 4. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
 5. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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 6. ส่งเสริม พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละ
ชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
 1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
 2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3 . ส่งเสริม ปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ความท้าทาย 

1.การนำ
องค์กร 

4.การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

6.การจัดการ
กระบวนการ 

3.การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

5.การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 

2.การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร ์

7.ผลลัพธ์ 
การดำเนินการ 
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การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่สมดุล 

นโยบายภาครัฐ 
ความต้องการ
ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

SOD,SWOT,RISKS การ
เปลี่ยน แปลงสำคัญ ปจัจัย
ขับเคลื่อน ความยั่งยืน 
ความสามารถในการปฏบิัติ
ตามแผน 

3.2ความสัมพันธ์กับผู้รับบรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 กระบวนการหลัก 

6.2 กระบวนการสนับสนุน 

5.1 ระบบงาน 

5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร
และการสร้างแรงจูงใจ 

5.3 การสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจบุคลากร 

7.1 มิติด้านประสิทธิผล 

7.2 มิติดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ 

7.3 มิติด้านประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการ 

7.4 มิติดา้นการพัฒนา
องค์กร 

2.1 การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ 

2.2 การ
ถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์
เพื่อนำไป
ปฏิบัต ิ

KPI’s 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 การนำ
องค์กรโดย 

ผู้นำระดับสูง 

1.2 การ
กำกับดแูล
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการความรู ้
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กระบวนการหลักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก/กระบวนการ
สนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการหลัก 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการและ
คณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ และ
ตามท่ีกศจ.มอบหมาย 

1. จัดประชุมคณะ กศจ. 

 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

2. การจัดประชุม อกศจ. 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาและ
แผนปฏิบัติการ 

 

1. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

(3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร
จัดการศึกษาและการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2. ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
และการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
ชาติ 

กลุม่นิเทศติดตาม
และประเมินผล 

(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1. สร้างเครือข่ายและประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก/กระบวนการ
สนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการหลัก 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ  

(...ระบุกิจกรรม.............) 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

1. การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุม่บริหารงาน
บุคคล 

2.การดำเนินการทางวินัย กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ
เกีย่วกับงานด้านวิชาการ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการ
บริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรอืหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการ
บริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.การสอบทานและ ประเมินผลการ 
ควบคุมภายในวิธีการ สอบทานและการ
ประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก/กระบวนการ
สนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการหลัก 

(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

1. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ
เกีย่วกับการจัดการศึกษาเอกชน 

 

1. การบริหารจัดการเงินอุดหนุน 
โรงเรียนเอกชนในระบบ 

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษา

เอกชน 

2. การเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนและ
เปลี่ยนรายการในตราสารจัดตั้ง 
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต 

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษา

เอกชน 

(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ 
และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 

1. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ระบุงาน...................) 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2, ปฏิบัติภารกจิเกี่ยวกับราชการประจำ
ทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและ
ประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 

(ระบุงาน...................) 

กลุ่มอำนวยการ 

 
กระบวนการสนับสนุน 

ผลผลิต/ 

การบริการ 

 1. งานบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มอำนวยการ 

 2. งานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ 

 
กลุ่มอำนวยการ 

 



อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของหน่วยงาน กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขัน้ตอนการท างาน ขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งมี
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.  อกศจ. 1. จดัประชุมคณะ กศจ. 1. วางแผนก าหนดปฏทิินการประชุม ขอ้มูลสนับสนุนการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 2. ประสานงาน รวบรวมวาระทีจ่ะน าเสนอ 1. ค าส่ังหวัหนา้คณะรักษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพฒันาการศึกษา กศจ. พิจารณา จากส านกังานเขตพื้นที่ ความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560

คณะอนกุรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง การศึกษาในเขตจังหวัด เพื่อจัดท าวาระ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ปฏิบัติงานราชการทีเ่ป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ การประชุม 2. คู่มือการด าเนนิงาน
ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 3. เสนอประธาน กศจ. นดัประชุม เลขานกุารคณะกรรมการ

จัดท าหนงัสือเชิญประชุมและส่งเอกสาร ศึกษาธิการจังหวัด
การประชุมให้คณะกรรมการพร้อมหนังสือ (ด้านบริหารงานบคุคล)
เชิญประชุม
4. จดัท าหนังสือเชญิประชมุและส่งเอกสาร ข้อมูลผลการด าเนนิงาน
การประชมุให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 1. การด าเนนิการประชุม
ในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุม เสร็จสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความ
5. ขออนมุัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
เปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน ามติ
6. จดัสถานทีป่ระชมุ จดัเตรียมส่ืออปุกรณ์ ที่ประชุมไปด าเนนิงานในส่วน
ส าหรับใช้ในการประชุม ค่าเบีย้ประชุม ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้
ในการประชุม จัดหาอาหาร เคร่ืองด่ืม
และอาหารว่าง
7. ด าเนินการประชมุและจดบันทึกการประชมุ

8. จัดท ารายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการ

และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาในเขต
จังหวัดเพื่อด าเนนิการตามมติที่ประชุม
9. จัดท าข้อมูลด้านการเงิน โดยรวบรวม
ใบเสร็จที่เกีย่วข้อง ใบรับรองแทนใบเสร็จ
เพื่อจัดท าบนัทึกหกัล้างเงินยืม

2. การจัดประชุม อกศจ. 1. วางแผนก าหนดปฏทิินการประชุม ขอ้มูลสนับสนุนการด าเนินงาน
2. ประสานงาน รวบรวมวาระทีจ่ะน าเสนอ 1. ค าส่ังหวัหนา้คณะรักษา
กศจ. พิจารณา จากส านกังานเขตพื้นที่ ความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560

การศึกษาในเขตจังหวัด เพื่อจัดท าวาระ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
การประชุม 2. คู่มือการด าเนนิงาน
3. เสนอประธาน อกศจ. นดัประชุม เลขานกุารคณะกรรมการ
จัดท าหนงัสือเชิญประชุมและส่งเอกสาร ศึกษาธิการจังหวัด
การประชุมให้คณะกรรมการพร้อมหนังสือ (ด้านบริหารงานบคุคล)
เชิญประชุม

ตารางการวิเคราะหเ์พ่ือจัดท าขอ้มลูสนับสนุนการด าเนินงาน
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม



อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของหน่วยงาน กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขัน้ตอนการท างาน ขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งมี
4. จดัท าหนังสือเชญิประชมุและส่งเอกสาร ข้อมูลผลการด าเนนิงาน
การประชมุให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 1. การด าเนนิการประชุม
ในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุม เสร็จสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความ
5. ขออนมุัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
เปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน ามติ
6. จดัสถานทีป่ระชมุ จดัเตรียมส่ืออปุกรณ์ ที่ประชุมไปด าเนนิงานในส่วน
ส าหรับใช้ในการประชุม ค่าเบีย้ประชุม ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้
ในการประชุม จัดหาอาหาร เคร่ืองด่ืม
และอาหารว่าง
7. ด าเนินการประชมุและจดบันทึกการประชมุ

8. จัดท ารายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการ

และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาในเขต
จังหวัดเพื่อด าเนนิการตามมติที่ประชุม
9. จัดท าข้อมูลด้านการเงิน โดยรวบรวม
ใบเสร็จที่เกีย่วข้อง ใบรับรองแทนใบเสร็จ
เพื่อจัดท าบนัทึกหกัล้างเงินยืม



อ านาจหน้าที่ กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
(2) จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การ 

1. การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

1. จัดท าโครงการจัดท าแผนฯ 
2. ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนฯ 
3. ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน (SWOT Analysis) จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม
ของจังหวัด 
4. ประสานเจ้าหน้าที่ข้อมูลหรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อขอข้อมูลและสารสนเทศ มา
ประกอบการวิเคราะหจ์ัดท าแผนฯ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็นในการจัดท าแผน 
6. ประชุมคณะท างานตามค าสั่ง เพื่อจดัท าร่าง
แผนฯ โดยกระบวนการ 
   - ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาฉบับเดิม 
   - ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย และกลยุทธ์      
   - การรวบรวมและจัดท าโครงการ/แผนงาน 
   - การก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
7. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
พิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติ 
ที่ประชุม 
8. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม กศจ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามมติที่ประชุม 
9. จัดท ารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์ 
10. เสนอไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร และส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
11. จัดส่งแผนฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวขอ้ง  
12. เผยแพร่แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ทางเวบ็ไซต์
ส านักงาน 

 ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
1.1 ระเบียบกฎหมาย 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 
2) พ.ร.บ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2521 
3) พรฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบ สนร. ว่าดว้ยการจัดท าแผนการ
บริหารราชการผา่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ 
สนร. ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 
5) พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 
6) พ.ร.บ.แผนและขั้นการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560  
7) ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธกิาร ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560  
1.2 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) สาระส าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 
4) นโยบายรัฐบาล     
5) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 
6) เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 
7) แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์  
8) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
9) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 
– 2564 
11) ผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของจังหวัด 
12) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในจังหวัด
มหาสารคาม 
13) ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการศึกษาของจังหวัด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพการศึกษาของ
จังหวัดมหาสารคาม 
2. กรอบ/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ระยะ 4 – 5 ป ี
3. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา และมติที่ประชุม กศจ. ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 



 

อ านาจหน้าที่ กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
(2) จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
และแผนปฏบิัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดท าแผนปฏบิัติ
การ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ (ฉบับค าขอรับ
จัดสรรงบประมาณ) 
1. จัดท าโครงการจัดท าแผนฯ 
2. ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนฯ 
3. ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน (SWOT Analysis) จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม
ของจังหวัด 
4. ประสานเจ้าหน้าที่ข้อมูลหรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อขอข้อมูลและสารสนเทศ มา
ประกอบการวิเคราะหจ์ัดท าแผนฯ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็นในการจัดท าแผน 
6. ประชุมคณะท างานตามค าสั่ง เพื่อจดัท าร่าง
แผนฯ โดยกระบวนการ 
   - ทบทวนแผนปฏิบัติการฉบับเดิม โดยน า
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปมาพิจารณาประกอบ 
   - ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา/การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   - การรวบรวมและจัดท าโครงการ/แผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
   - การก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
7. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
พิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติ 
ที่ประชุม 
8. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม กศจ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามมติที่ประชุม 
9. จัดท ารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์ 
10. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 12 และหนว่ยงานต้นสังกัด
ของหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
11. จัดส่งแผนไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง 
12. เผยแพร่แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ทางเวบ็ไซต์
ส านักงาน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ (ฉบับตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ) 
1. จัดท าโครงการจัดท าแผนฯ 
2. ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนฯ 
3. ประชุมคณะท างานตามค าสั่ง เพื่อจดัท าร่าง
แผนฯ โดย 
   - ร่วมกันบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการ
จัดสรร ตามโครงการ/แผนงานที่ก าหนดไว้ใน 
แผนฯ 
   - ประสานเพื่อรวบรวมโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
(จากหนว่ยงานทางการศึกษาที่ไม่ได้สังกัด ศธ.)  

 ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
1.1 ระเบียบกฎหมาย 
1) พ.ร.บ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2521 
2) พรฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบ สนร. ว่าดว้ยการจัดท าแผนการ
บริหารราชการผา่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ 
สนร. ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 
4) พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 
5) พ.ร.บ.แผนและขั้นการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560  
6) ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธกิาร ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560  
1.2 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) สาระส าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 
4) นโยบายรัฐบาล     
5) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 
6) เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 
7) แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์  
8) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
9) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 
– 2564 
11) ผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของจังหวัด 
12) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในจังหวัด
มหาสารคาม 
13) ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการศึกษาของจังหวัด 



 

อ านาจหน้าที่ กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
  7. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
พิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติ 
ที่ประชุม 
8. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุม กศจ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามมติที่ประชุม 
9. จัดท ารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์ 
10. เสนอแผนฯ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร และส านักงานศึกษาธิการภาค 12  
11. จัดส่งแผนฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวขอ้ง 
12. เผยแพร่แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ทางเวบ็ไซต์
ส านักงาน 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพการศึกษาของ
จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
2. กรอบ/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
3. โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณและจะ
ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 
4. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา และมติที่ประชุม กศจ. ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
5. แผนปฏิบัตกิารด้านการศึกษาของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณและฉบับตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของหน่วยงาน 
กระบวนการหลัก/ 

กระบวนการสนับสนุน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 

(3) สั่งการ ก ากับ ดูแล 
เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหาร
จัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

ใช้กระบวนการ PDCA  
๑. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. วิเคราะห์นโยบาย 
๓. จัดท าแผนก ากับ 
๔. จัดท าเครื่องมือ 
๕. ก าหนดปฏิทิน 
๖. ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๗. ด าเนินการ 
๘. สรุปผลวิเคราะห์/ประชุม 
 

๑. ระเบียบในการปฏิบัติ 
๒. นโยบาย 
๓. กรอบด าเนินงาน 
๔. ข้อมูลสารสนเทศ 
 

2.ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ใช้กระบวนการ PDCA  
P = ๑. วิเคราะห์นโยบาย 
      ๒. วางแผนการประเมิน 
และจัดท าเครื่องมือการประเมิน 
      ๓. ก าหนดปฏิทิน 
D = ด าเนินการประเมินผล 
C = วิเคราะห์และตรวจสอบผล
การประเมิน 
A = สรุปผลการวิเคราะห์และ
รายงานผล 
 
 
 
 

๑. นโยบาย 
๒. เครื่องมือประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

อ านาจหน้าที่ กระบวนงานหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
(๔) จัดระบบ 
ส่งเสริม และ
ประสานงาน
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

๑. สร้างเครือข่ายและ
ประสานงานเครือข่าย
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา ผลิต 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
๓. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
Massive Open Online 
Courses ตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละกลุ่มสาระ และน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ  
๔. สรุปประเมินการผลิต การใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษา
ศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ.
2558 
๔. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
๕. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เรียน/ครูผู้สอน มีเครือข่าย
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น การเรียนรู้แบบทุกท่ี
ทุกเวลา (Ubiquitous 
Learning)  
๒. มีเว็ปไซต์ (Web site) และ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 
ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีความ
เป็นเอกภาพ โดยเน้นด้าน
การศึกษาเป็นหลัก มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน โต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบ 
Real Time รองรับอุปกรณ์ที่
หลากหลายและมีความเป็น
นานาชาติ 
๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
ระบบการให้บริการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ การลด
ขั้นตอนการท างานเพื่อน าไปสู่
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) หรือระบบ 
Single Windows ที่มีคุณภาพ 
 

๒. พัฒนาบุคลากรด้าน
การใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

๑. ส ารวจข้อมูลและประเมินจัด
กลุ่ม ความต้องการของบุคลากร
ในสังกัด 
๒. รวบรวมข้อมูลแหล่งศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
๓. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา เพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
๔. ตรวจติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
๕. สรุปรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

 



อ านาจหน้าที่ กระบวนงานหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
   ๔. น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา 

Data Warehouse ให้สมบูรณ์
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้รับบริการ ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
เชื่อมโยงเข้ากับระบบวางแผน ระบบ
งบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี 
ระบบการคลัง ระบบพัสดุ (ระบบ 
Enterprise Resource Planning) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Research 
Information System : HIRS) อย่าง 
Real Time ในรูปแบบ System 
Integration และ Business 
Intelligence System  
๕. พัฒนา Hardware,Software และ 
Peopleware ให้สามารถรองรับและ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและระบบ
ดิจิทัลให้อยู่ในระดับก้าวหน้า เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
๖. ให้มีระบบการให้บริการของกลุ่ม/
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกกลุ่ม/หน่วยงาน
เชื่อมโยงเข้ากับระบบวางแผน ระบบ
งบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี 
ระบบการคลัง ระบบพัสดุ (ระบบ 
Enterprise Resource Planning) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Research 
Information System : HIRS) อย่าง 
Real Time ในรูปแบบ System 
Integration เป็นต้น 
 

 



อ านาจหนา้ที ่ กระบวนงานหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องม ี
(๕) ส่งเสริมและ
สนับสนนุการศึกษาเพื่อ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

๑. ส่งเสริมและ
สนับสนนุการศึกษาเพื่อ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

๑. ประสานการส ารวจข้อมูลกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จัดท าทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่าง
เป็นระบบ 
๒. ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ เด็กด้วยโอกาสและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ให้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่ายการท างาน/การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับเด็ก
พิการ เด็กด้วยโอกาสและเด็กทีม่ี
ความสามารถพิเศษ 
๔. จัดหาทุนการศึกษาเฉพาะกลุ่มเด็ก
พิการ เด็กด้วยโอกาสและเด็กทีม่ี
ความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้อยู่
ในระบบการศึกษาจนถึงชั้นสูงสดุ ตาม
ศักยภาพ 
๕. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวน
บุคลากรสนับสนุนด้านการดูแลเด็ก
พิการและด้อยโอกาส 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญดา้นการดูแลเดก็พิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
๗. ส่งเสริมความก้าวหน้าและขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน 
๘. ศึกษาวิจัย และสง่เสริมการศึกษา 
เพื่อหารูปแบบการเผยแพร่วิธีการจัด
การศึกษาแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
๙. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน รายงาน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนนิงาน 
๑.รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. กฎกระทรวง ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
๕. นโยบายการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
๑. มีข้อมูลกลุ่มเด็กพิการ เด็ก
ด้วยโอกาสและเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ อย่างเปน็ระบบ 
๒. กลุ่มเด็กพิการ เด็กด้วย
โอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๓. มีเครือข่ายการท างานในการ
ประสานงานจัดการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพส าหรับเด็ก
พิการ เด็กด้วยโอกาสและเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ 
๔. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลกลุ่มเด็กพิการ เด็ก
ด้วยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
๕. ได้องค์ความรู้ งานวิจัย
เก่ียวกับกลุ่มเด็กพิการ เด็กด้วย
โอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 

 



 
อ านาจหน้าท่ีตาม

กฎหมายของหน่วยงาน 
กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

(6)ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.การสรรหา การ
บรรจุ การแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑. งานสรรหาและบรรจ ุ
๑. การสอบแข่งขัน/การสอบคัดเลอืก/
การคัดเลือก 
    ๑.๑  ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
    ๑.๒  วางแผนจัดท าโครงการและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก การคดัเลือก 
    ๑.๓  ประสานการจดัสรร
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนนิการ 
    ๑.๔  อนุมัติด าเนินการเปดิรับสมัคร
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ต่อ 
กศจ. 
    ๑.๕  ด าเนินการสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือก การคัดเลือก 
    ๑.๖  ขออนุมัติประกาศผลการ
สอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การ
คัดเลือก และการเรียกตัวบรรจุแตง่ตั้ง
หรือเลื่อนและแต่งตั้ง 
๒. การบรรจุ การแต่งตั้ง  
    ๒.๑  มีหนังสือเรยีกตัวผู้สอบ
คัดเลือกหรือผูไ้ดร้ับการคดัเลือกมาเลือก
สถานศึกษา 
    ๒.๒  ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ลง
นามในค าสั่งแต่งตั้ง 
    ๒.๓  ส่งตัวผูไ้ดร้ับการแต่งตั้งไป
รายงานตัวในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานทางการศกึษาที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
๑. พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และทีแกไ้ขเพิ่มเติม (มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๕๓) 
๒. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี  ๒๖ มิถนุายน 
๒๕๕๗ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มคีวามจ าเป็นหรือมเีหตุ
พิเศษ 
๓. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๓๓ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
๔. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันท่ี   ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 
๕. ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐  ลงวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ข้อ ๘) 
๖. ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๓  
เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ ๘(๑) และข้อ 
๑๓) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
๑.  สามารถเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  เป็นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ตรงตามที่ก าหนด 
 

 



อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

  ๒.  งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา 
๑. การแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑.๑  ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑.๒ เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ต่อ 
กศจ. 
๑.๓ ส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นในการแต่งตั้ง  ตามที่หน่วยงาน
การศึกษาเห็นสมควร  รวมทั้งตรวจสอบ
ต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับ
ย้าย  และรวบรวมข้อมลูตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ประสงค์ที่จะให้มีการ
แต่งตั้ง 
๑.๔  จัดท าข้อมูลรายละเอียดของผู้
ประสงค์แต่งตั้ง ให้ กศจ. ให้ความ
เห็นชอบ 
๒.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒.๑  การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัต ิ
1. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ กศจ. 
๓. ส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นในการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือย้ายตามที่
หน่วยงานทางการศึกษา 
๔. ตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตรา
เงินเดือนท่ีใช้รับย้าย 
๕. เขตพื้นท่ีรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายและ
จัดท ารายละเอียดข้อมลูของผู้ประสงค์
ขอย้าย 
 

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
๑. พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และทีแกไ้ขเพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ 
และมาตรา ๕๙) 
๒. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.  ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
๓. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ.. 
๔. หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๑๑๗ , ว ๑๑๘     ลงวันท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัด  สพฐ. 
๕. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
๖. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขและวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
๗. ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐  ลงวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ข้อ ๘) 
๘. ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๓  
เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ ๘(๑) และข้อ 
๑๓) 
 

   



 

อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

  ๖. จัดท าข้อมลูรายละเอียดของผู้
ประสงค์แต่งตั้ง ให้ กศจ. ให้ความ
เห็นชอบ 
   ๒.๒  การย้ายผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่
การศึกษา 
         ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 
๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาแจ้งความประสงค์และ
เหตุผลความจ าเป็นในการขอยา้ยไปยัง
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประสงค์ขอยา้ย 
๒. เขตพื้นที่การศึกษาทีร่ับย้าย
ตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียด
ตรวจสอบต าแหน่งว่างและอตัรา
เงินเดือนท่ีใช้รับย้าย 
๓. เสนอข้อมลูรายละเอียดต่อ กศจ.   
รับย้ายพิจารณาอนุมัต ิ
๔. แจ้งผลการพิจารณาใหเ้ขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดทราบ 
๕. ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุ
ลงนามแต่งตั้ง 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
๑.  สามารถเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  เป็นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ตรงตามที่ก าหนด 

 2. การด าเนินการทาง
วินัย 

1. การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
1.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
- เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ร าย งานการสอบสวน 
ศึกษาธิการจังหวัด ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบส านวนการสอบสวน แล้ว
น า เ สนอความ เห็ นต่ อ  กศจ .  เพื่ อ
พิ จารณา กศจ .พิ จารณามีมติ เป็ น
ประการใด ให้ด าเนินการตามมติ  และ
รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ สพฐ. 
พิจารณา 
 

1. พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.2550 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผดิ
ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
พ.ศ. 2549 
5. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงาน
การด าเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางงการศึกษา พ.ศ. 2551 
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณแ์ละ
การพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
 

 
 



 

อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

  1.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
- ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บังคับบัญชา 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมกรสอบสวน 
หากปรากฏข้อ เท็จจริ งไม่มีมู ล เป็น
ความผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏมี
มูลเป็นความผิดวินัยให้เสนอเรื่องต่อ
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ พื่ อ
ตรวจสอบพิจารณาส านวนการสอบสวน 
แล้วน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณามีมติ แล้วด าเนินการสั่งการ
ตามมติ 
2. การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขต พื้ น ที่
การศึกษา  
- เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ร าย งานการสอบสวน 
ศึกษาธิการจังหวัด ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบส านวนการสอบสวน แล้ว
น า เ สนอความ เห็ นต่ อ  กศจ .  เพื่ อ
พิ จารณา กศจ .พิ จารณามีมติ เป็ น
ประการใด ให้ด าเนินการตามมติ  และ
รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ กคศ. 
พิจารณา 
 

7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2560 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.9/ว 18 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 

 
 



 
อ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของหน่วยงาน 
กระบวนการหลัก/ 

กระบวนการสนับสนุน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 

(7) ส่งเสริม สนับสนุน 
และด าเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ การ
นิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
และด าเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ และ
แนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท 

ใช้กระบวนการ PDCA  
P = ๑. วิเคราะห์กรอบงานของ
แต่ละสังกัด 
      ๒. วางแผนด าเนินงานตาม
กรอบวิชาการ 
D = น าสิ่งที่วางแผนได้ลงไป
ด าเนินการ 
C = นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล   
A = สิ่งที่สรุปผลออกมาแล้ว
น ามา AAR พัฒนางานต่อ 
 
 
 

๑. นโยบายของแต่ละ
หน่วยงาน 
๒. หลักสูตรของแต่ละ
ระดับของสถานศึกษา 

2.นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
 

ใช้กระบวนการ PDCA  
P = ๑. วิเคราะห์นโยบายกรอบ
งานการบริหารคุณภาพการจัด
การศึกษา 
      ๒. วางแผนด าเนินงานตาม
กรอบบริหารจัดการศึกษา 
D = น าสิ่งที่วางแผนไว้ด าเนินการ 
C = นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล   
A = สรุปผลวิเคราะห์/ประชุม 
 
 
 
 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (SAR)  

 
 

 
 

 



 
 
 

อ านาจหน้าที่ กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบด้านการ
บริหาร การเงิน และการ
บัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน 

1. แจ้งหน่วยรับตรวจ 
2. ประชุมเปิดการตรวจสอบ 
3. การรวบรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 
5. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
6. การบันทึกข้อมูลในกระดาษท าการ 
7. ประชุมปิดการตรวจสอบ  

1. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการ
อบฝึกอบรม พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551  
 

 2. การสอบทานและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
วิธีการสอบทานและ
การประเมินผล 

 1. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ด าเนินการใน
แต่ละรอบระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร และกรณี
มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ก าหนด
กิจกรรมการสอบทาน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายในไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2. ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
3. สอบทานเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
4. บันทึกข้อมลูผลการสอบทานและ
ประเมินผลลงในกระดาษท าการที่เกี่ยวข้อง 
5. สรุปผลการสอบทานและประเมินผล ใน
กระดาษท าการสรุปผล แล้วจัดท าร่างรายงาน 
6. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาสั่งการและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ 
 

 - แนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 



อ านาจหน้าที ่ กระบวนงานหลัก กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
(๙) ส่งเสริมและประสานงาน
การศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อ
การศึกษา 

๑. ส่งเสริมและประสานงาน
การศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อ
การศึกษา 

- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ประสานงาน การศึกษากับการศาสนา
และวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นการส่งเสริม 
การศึกษากับการศาสนาและการ
วัฒนธรรม เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน /
คณะกรรมการประสานงานการศาสนา
และการวัฒนธรรม 
๔. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผล 
๖. สรปุ รายงานผล 
- ส่งเสริมและประสานงานการกฬีา
เพ่ือการศึกษา 
๑. ส่งเสริมใหห้น่วยงาน/สถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬา 
นันทนาการและการท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมใหม้ีการกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการและการท่องเที่ยวใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนา
ทักษะกีฬา 
๓. ประสานงานการด าเนินงาน
โครงการห้องเรียนกีฬา ของส านักงาน
เขตพื้นท่ี 
๔. ประสานงาน สนับสนุนการฝึก
ทักษะความสามารถเฉพาะทางของ
กีฬาชนิดต่างๆ เพื่อความเป็นเลศิ 
๕. ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และ
สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 
๖. ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรม
นันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี 
การแสดงนาฏศิลป์ ศลิปะ ทัศนศกึษา  
การท่องเที่ยว การอ่าน เขียนหนังสือ 
ตลอดจนงานอดเิรกตา่งๆ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้
๗. ติดตามและประเมินผล 
๘. สรปุผลการด าเนินงาน รายงาน 

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
๑.รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระราชบัญญตัิวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. ระเบียบเกีย่วกับการส่งเสริม
และด าเนินการกิจกรรมกีฬา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. คู่มือการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
๘. คู่มือการด าเนินงานโรงเรียน
สุขภาวะ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
๑. มีเครือข่าการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการ
ศาสนาและการวัฒนธรรม 
๒. แผนพัฒนาขององค์กรใน
ด้านการส่งเสริมงานด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
๓. แผนส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 
๔. ส่งเสริมใหเ้กิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ ในวงกว้างของสังคม
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
๕. ชุมชนและสังคมได้รับการ
พัฒนาส่งเสรมิให้มีการออกก าลัง
กาย การส่งเสรมิความสามารถ
เฉพาะทางด้านกีฬา น าไปสู่
นักกีฬาอาชีพและมีช่ือเสียงใน
สังคม 
 

 



อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก/ 
กระบวนการสนับสนุน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

(10) ส่งเสรมิสนับสนุน   
และด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเอกชน 

1. การบริหารจดัการเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ  (กรณเีงินอุดหนุน 
รายบุคคล) 

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน 
1. โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสาร 
    ประกอบภายใน  20  ม.ิย.     
    (ส ารวจนักเรียน  10  มิถุนายน) 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ตรวจสอบ วิเคราะห์ค าร้องและ 
    เอกสารประกอบ ตรวจสอบ
ข้อมูล 
    ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ 
3.  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนใน 
    ค าร้องกับจ านวนนักเรียนที่ 
    คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
    เห็นชอบ 
4.  สรุปข้อมูล  และเสนอค าร้องตอ่ 
    ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
     เห็นชอบจ านวนนักเรียน 
5.  ส่งแบบสรุปจ านวนนักเรียนและ 
     รายงานให้  สช.  ภายใน  10   
     ก.ค.  ของทุกปี 
ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
1. โรงเรียนจดัท า  อน.4  และ 
    เอกสารประกอบส่ง สนง.ศธจ. 
    ภายในวันท่ี  3  ของทุกเดือน 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    รับเรื่อง  ตรวจสอบ วิเคราะห ์
    ค านวณเงิน แจ้ง  สช. ขอรับการ 
    จัดสรรเงินประจ าเดือนที่ขอเบกิ 
    รวบรวม  จัดท ารายละเอยีด 
    เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
3.  ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
    อนุมัติเบิกจ่าย 
4.  โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรยีน  แจ้ง  
     โรงเรียนทราบ  และรายงานผล 
     การเบิกจ่ายประจ าเดือนให้ สช. 
    ทราบ  ภายใน  10  ของเดือน  
  

 
-  คู่มือการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
   การก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
   นักเรียนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 
   พ.ศ.  2558 
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
   การก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
   นักเรียนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2559 
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
   การก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
   นักเรียนในโรงเรยีนเอกชน  เป็นเงิน 
   อุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ ์
   การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และ 
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  พ.ศ.   
   2552 
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
   การก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
   นักเรียนในโรงเรยีนเอกชน  เป็นเงิน 
   อุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ ์
   การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และ 
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
   การก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
   นักเรียนในโรงเรยีนเอกชน  เป็นเงิน 
   อุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ ์
   การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และ 
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
-  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
   ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง  
   อัตราการอุดหนุนเป็นเงินค่า 
   หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรยีน   
   เครื่องแบบนักเรียน  และกจิกรรม 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศ ณ  
   วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

 



 

อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการหลัก/ 
กระบวนการสนับสนุน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี 

 2. การเปลี่ยนแปลงกิจการ 
   โรงเรียน  และเปลีย่น 
   รายการในตราสารจัดตั้ง  
   นอกเหนือจากที่ได้รับ 
   อนุญาต 

1. โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสาร 
    ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ตรวจสอบเอกสาร  แจ้ง 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ความพร้อมความเหมาะสม  
3.  คณะกรรมการด าเนินการ 
    ตรวจสอบความพร้อม  ความ 
    เหมาะสม  สรุปข้อมลูเสนอ 
    ความเห็น ประกอบการพิจารณา 
    อนุญาต 
4.  ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
    อนุญาต และออกเลขท่ี
ใบอนุญาต 
5.  แจ้งผู้รับใบอนุญาตรับ
ใบอนุญาต  
    ช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต  
    เก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น 
    หลักฐาน  และรายงาน
ส านักงาน 
    คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
    เอกชนทราบ 

1.  พระราชบัญญตัิโรงเรียน 
     เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
2. กฎกระทรวง  การขอรับ 
   ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
    ในระบบ  การก าหนดรายการ 
    และการขอเปลีย่นแปลงรายการ 
    ในตราสารจดัตั้ง และการก าหนด 
    นาดที่ดินท่ีใช้เป็นที่ตั้งของ 
    โรงเรียนในระบบ  พ.ศ. 2555    
3.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง   
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการ 
    ตามกฎกระทรวงการขอเปลี่ยน 
    แปลงรายการในตราสารจัดตั้ง    
    และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ 
     โรงเรียน  และการขออนญุาต 
     เกี่ยวกับรายการอื่น ๆ  ของ 
     โรงเรียนในระบบ  ประกาศ   
     ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
4.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ 
    ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่  
    277/2560 ลงวันท่ี 14 มิถนุายน   
    2560  เรื่อง  มอบอ านาจให ้
    ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที ่
    ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
    โรงเรียนเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 



 
อ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของหน่วยงาน 
กระบวนการหลัก/ 

กระบวนการสนับสนุน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 

(11) ปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และประสานงานต่างๆ 
ในจังหวัด 
 

1.ปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ระบุงาน ๑๕ นโยบาย) 

ใช้กระบวนการ PDCA  
P = ศึกษากรอบนโยบาย 
D = มอบหมายภารกิจตาม
นโยบายและและปฏิบัติตาม
นโยบาย 
C = ก ากับ ติดตามนโยบาย 
A = สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

๑. นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นโยบายของจังหวัด 
๓. ข้อมูลพื้นฐาน 

2.ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และประสานงานต่างๆ 
ในจังหวัด 
(โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัด 
มหาสารคาม) 

1. จัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
   การเกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง 
4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
    ท างาน 
5. เชิญชวนหน่วยงานร่วม   
    ด าเนินงาน 
6. ให้หน่วยงานรายงานผลการ 
    ด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 
    12 เดือน 
7. สรุปรายงานผลเสนอผู้บรหิาร 
   และเผยแพร่หน่วยงานที่ 
   เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลสนับสนุน 
การด าเนินงาน 

1. ข้อมูลเดิมจากป้องกัน 
   และบรรเทา 
   สาธารณภัยจังหวัด 
- การจัดการกระบวนการ 
- การจัดองค์ความรู้ 
2. ข้อมูลนวัตกรรมใหม่ 
- การเปรียบเทียบทาง 
  สถิติ 
3. ข้อมูลการด าเนินงาน 
- สรุปผลการศึกษา 
  ดูงานจากหน่วยงาน 
  ทีเ่กี่ยวข้อง 
- รายงานผลการใช้ 
  สถิติข้อมูล 
 
 

 


