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การปฏิบติัราชการประจ าปี การจดัท างบบ่ระมาณ 
การติดตาม บ่ระเมินผลและรายงาน ของส านกั ๒. 
ด าเนินงาบสารบรรณ งาบธุรการ งานการเงิน และบญัซ 
แแะงานข่ายอ านวยการ ๓. ด าเนินง 
เนเก่ืยวกบัการบริหารดา้น'ทรัพยากร’ บุคคล และ 
จดัท าแผนพฒันาบุคลากร ๔. 
ด าเนินงาบทางวิขาการผลตเอกสาร บริการ 
ศูนยเ์อกสารบางวิ'ขาการ รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร และ ประขาสมัพนัธ์ภารกิจต่าง ๆ ๔. 
ด าเนินงาบเก่ียวกบัการบริการวลัดุ ครุภณัฑ ์
ระบบเหคโน'! ลยดิจิทลั และโสดทศันูปกรณ์ ๖. 
ประสานง เน ส่งเสริม สนบัลนฺบ พฌันาและ,ให ้
ค าปริก'พา แนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
ภารกิจของส านกั 
าก เ.ป ระส าบ งาน และป ฏิบั ติ ง าน ร่วม กับห รือ 
สนบัลนนก เรปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เก่ียวขอ้ง 
๘. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร่้บมัอบหมาย

ราชการแผน่ดิน 
๖. จดัท าแผนพฒันาการศึกษาระยะ ๕ แผนปฏิบต้ 
ราซการ ๔ ปี แผนปฏิบติัราชการประจ าปี แผน 
และงบประมาณบรณาการดา้นการศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ 
๓. จดัประลานและผลกัดนัการ น านโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ แผนระดบัชาติ และกระทรวง 
ศึกษาธิการสู่การปฏิบติั 
๔. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน และของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งจดัท าขอ้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตริ และหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง 
๔. ศึกษา ค้นควา้ วิจัย สร้างองค์ความรู่'และพัฒนา 
นวัตกรรมในการเท่หนดกรอบแนวทางการจัดท า 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ร เม ทั้ ง แ ผ น ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒. 
จดัท าขอ้เสนอแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
ของรัฐบาลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังาน 
บุเลดักระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาการศึกษา .ระยะ 
๔ ปี แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี และ 
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส านกังาน 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๓. 
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันา 
การศึกษาจงัหวดั/ภาค และแผนปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีของจงัหวดั/ภาค ๔. 
จดัท าเอกสารการวิเคราะห์แผนพฒันาจงัหวดั/ 
กลุ่มจงัหวดัและแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของ 
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ท่ีขอรับการสนบัลบุน 
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ๔. จดัประสาบ 
และผลกัดนัการน านโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษาธิการ 
และส านกังานปลดักระทรวง ศึกษาธิการ สู่การปฏิบติั

ระยะ ๔ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
แผนปฏิบติัราขการประจ าปี ๒. ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบติั 
ราชการการพฒันาการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะพี้นท่ี 
ตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์  และลังเคราะห์ 
ข้อ มู ล  จัดท าดัช นีก ารศึกษ า เพื่ อ ใช่ ใบการ 
จัดท านโยบ ายและยุทธศาสต ร์การพัฒ นา 
ก าร ศึ กษ า เฉ พ าะ กิ จ เฉ พ าะพื้ น ท่ี  ร าม ทั้ ง 
จัดท าข้อ เสนอความ เห็น  เพื่ อประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
๔. ศึกษ า ค้นคว้า วิ เคราะห์  วิ จัย  ส ร้างองค ์
ความรู้และพัฒนานวัดกรรม ในการก าหนด 
กรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจ 
เฉพาะพื้ น ท่ี ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
กลไกการน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

เป๋าหมายการใหบ้ริการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. การจดัท างบประมาณกระทร')งศึกษาธิการ 
และวิเคราะหข์อ้เสนอค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได ้การ 
ปรับปรุงงบประมาณ และการเสนอ'ขอเพื่ม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่ ท)'ชอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. จดัประลานเก่ียวกบัการข้ีแจงร่างพระราช 
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา 
ผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ วิสามญัฯ 
คณะอนุกรรมาธิการวิ'สามญ ส านกังบประมาณ 
ส่วนราฃการหลกั หน่วยงาน ในก ากบั*! 
และองคก์ารมหาขนในลงักดั
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๖. ศึกบา คน้ควา้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประมวล 
ผลขอ้มูล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน รวมทั้งบริบทท่ี 
เก่ียวขอ้ง เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ และแผนของ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจดัท า 
ความเห็บของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับใขป้ระกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๗. ศึกษา คน้ควา้ วิจยั สร้างองคค์วามรู้ และพฒันา 
นวตักรรมในการก าหนดกรอบแนวทางการจดัท า 
ยุทธศาสตร์ และแผนตามภารกิจของส านกังาน 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๘. 
มูรณาการแผนร่วมทบัหน่วยงานทั้งภายในและ 
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย 
สนบัสบุน และประลานการด าเนินงานท่ีเก่ียวทบั 
ยุทธศาสตร์และแผนของส านกังานปลดักระทรวง 
ศึก่ษาธิก่าร 
๙. ส่งเสริม สนบัสบุน พฒันา และใหค้  าปริกษา 
แนะน าวิขาการเก่ียวทบัยุทธศาสตร์และแผนตาม 
ภารกิจของส านกังาบปลดักระทรวงศึกษาธิการ แก่บุคคล 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๑๐. 
ร่วมพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนท่ี 
เก่ียวขอ้งทบัแผนปฏิบติัราขการ ๔ ปี แผนปฏิบติั 
ราขการประจ าปี และแผนบริหารความเลยงของ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๑®. 
ประลาบงานและปฏิบติังานร่วมทบัหรือ 
สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เก่ียวขอ้ง 
๑๒. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามทไดรั้บมอบหมาย

๔. วิเคราะห์ ลงัเคราะห์ประเดนขอ้คิดเห็น 
และขอ้สงัเกต ของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามญั•า และ 
คณะอนุกรรมาธิการๆ เก่ียวทบังบประมาณ 
ดา้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งจดัท าขอ้เสนอความเห็นประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตริและหน่วยงาบท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
๔. ก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัด 
ติดตามการใขจ่้ายเงิน-งบประมาณของ 
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการของ รัฐบาล 
จดัท าแผนปฏิบติังานและแผน 
การใขจ่้ายงบประมาณ รวมทั้งการขอรับ 
การสนบัสบุนงบประมาณของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
๖. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั 
สร้างองคค์วามรู้และพฒันาบวตักรรม 
ในการก าหนดกรอบแนวทางการพฒันา 
การจดัท างบประมาณของกระทรวง ศึกษาธิการ 
๗. ส่งเสริม สนบัลนุน พฒันา และให ้
ค าปรึกษาแบะน าวิฃาการเก่ียวทบัดา้น 
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการตาม ภารกิจ 
นโยบายของรัฐ และแผนปฏิบติั ราขการ 
๘. ประลานงานและปฏิบัติง เนร่วมทับหรือ 
สนับลนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
ท, 1เกิบ ั๓งา!|สิ ! |  ค ๓า!เหีไ่คร้แั•น'ฟ้!เห!เาย

๖. V)รณาการร่วIIทบัหน่วยงานทั้งภายใบและ 
ภายนอกกระทรวงศ่ทษาธิการ รวมทั้งเครือข่าย 
สนบัสบุนและประลานงานเชิงยุทธศาสตร์และแผน 
ท่ีเก่ียวขอ้งทบัการศึกษาและการรายงานผลตาม 
ยุทธศาสตร์และแผนการมูรณาการร่วมทบั ๗. ส่งเสริม 
สนบัสบุบ พฒันา และใหค้  าปริกบา 
แบะน าทางวิซาการเก่ียวทบันโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ แก่ บุคคล 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๘. 
ประสานงานและปฏิบติังานร่วมทบัหรือ 
สนบัสบุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน่ท่ี เก่ียวขอ้ง 
๙. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๔. บรณาการแผนร่วมทับหน่วยงานทั้ งภายใบ 
และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ งสร้าง 
เครือข่าย สนับสบุบ และประสานการด าเนินงาน 
ท่ีเก่ียวทบัแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นท่ี I 
๖. ส่งเสริม สนับสบุน พัฒนา และให้ค  าปริกษา 
แนะน าวิซาการเก่ียวทับการจัดท ายุทธศาสต ร์ 
และแผนปฏิบั ติ ราขการการพัฒนาการศึกษ า 
เอพาะกิจเอพาะพี้ น ท่ี  แก่บุคคล และหน่วยงาบ 
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
๘. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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๑. จดัท าขอ้เสนอเขิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเนน้ และ 
แผนการวิจยั ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๒. 
จดัท าวิจยัเพอส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการศึกษา ๓. 
จดัท าขอ้เลนองานวิจยัเพื่อเสนอค าของบประมาณ รายจ่ายประจ่ 
เป็ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงานวิจยั ของส านกังาบปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ 
๔. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วจิยั สร้างองคค์วามรู้และ 
พฒันานวตักรรม ในการก าหนดกรอบแนวทางการพฒันา 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ จุดเนน้ และแผนการวิจยัของ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๔. 
บูรณาการแผนร่วมกบั)'เน่วยงานทั้งภาย'ในและภายนอก 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย สนบัสนุบและ 
ประลานการด าเนินงานพื่เก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมการวิจยั 
และพฒันา 
๖. ส่งเสริม สนับลนน พัฒนา และให่'ค  าปรึกษา แบะน าทาง 
วิขาการคา้นการวิจยัแก่บุคคล และหน่วยงานอัน๋ท่ีเก่ียวขอ้ง ๗. 
ปฏินติังานอัน๋ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๑. จดัท าขอ้เสนอเฃิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงศึกษาธิการ และปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๒. 
ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วจิยั สร้างองคค์วามรู้และพฒันา 
นวตักรรมเขิงนโยบาย 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ความเคล่ือนไหว และแนวโนม้ทาง การศึกษา 
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเฝืา 
ระวงัเขิงนโยบาย 
๔. ส่งเสริม สนบัสบุน พฒันา และใหค้  าปรึกษาแบะน า 
วิขาการเก่ียวกบัการพฒันานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ แท่บุคคล และหน่วยงานอัน๋ท่ีเก่ียวขอ้ง ๕. 
ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงการ 
ทุนการศึกษาเอลิมราขกุมารี 
๖. ด าเนินการขบัเคล่ือนงานนโยบายและโครงการส าคญั ๗. 
ประลานงานและปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัลบุนการ 
ปฏิบติังานของหน่วยงานอัน๋ ๆ ๘. ปฏิบติังาบอ่ืน ๆ 
ตามทโดรั้บมอบหมาย 

 

๑. จดัท าขอ้เสนอและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จดัท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีขแง 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๓. จดัประสานเก่ียวกบัการข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๔. จดัท าเกณฑแ์ละจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๕. บริหารจดัการงบประม่าณรายจ่ายประจ าปี จดัท าแผนการใข ้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนและวงเงินค่าใขจ่้ายไน 
การเดินทางไปราขการต่างประเทคขัว่คราวของส านกังาน 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๖. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั สร้างองคค์วามรู้และพฒันา 
นวดักรรม ไนการก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาการจดัท า 
งบประมาณของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๗. ส่งเสริม 
สนบัสบุน พฒันา และใหค้  าปรึกษาแบะน่าวิขาการ 
เก่ียวกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ งบบูรณการ กฎ และระเบียบ 
ดา้นงบประมาณ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ แก่บุคคล 
และหน่วยงานอัน๋ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๘. ประสานงานและปฏิบติังาบร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยงานอัน๋ ๆ 
๙. ปฏิบติังานอัน๋ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

•ฯด าเนินการจัดหาและประสานความร่วมมิอเก่ียวกับแหล่ง 
ทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา (พนคูท้ั้งไนและ 

 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
ผู้อ ำนวยกำร ระดบัสูง 

 _______ t— - - ..  

กลุ่มติ ดตามประเมินผลและรายงาน 
ผูอ้  าบาแทารกลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาบ 

ข านาณการพิเศษ 

กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจยัและพฒันา 
 

กลุ่มพฒันานโยบาย ** 
 

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. 
ผูอ้  านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจยัและพฒันา 

 

ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันานโยบาย 
 

ผูอ้  านวยการลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. 
ข านาญการพิเศษ  ข านาญการพิเศษ  ข าบาญการพิเศษ 

 

๑. จดัห่ เและเสนอแนะยุทธศาสตร์ การติดตาม 
ประเมนผลและรายงานผล การปฏิบติัราขการตาม 
แผนปฏิน่ติร'าฃการของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๒. ติดตาม 
และรายงานผลการปฏิบติัราขการของ กระทร'] 
Iศึกษาธิการ และส านกังานปลดักระทรวง ศึกษาธิการ 
ตามนโยบายและยุทธคาสตร์ระดบัขาติ/ 
กระทรวง/แรม/ภาค/จงัหวดั รวมทั้งผลการใขจ่้าย 
งบประมาเนของกระทรวงศึกษาธิการ และส านกังาน 
ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ๓. 
ประนำนและรายงานผลตามแผนพฒันาการศึกษา ระยะ 
๕ จ แผนปฏิบติัราขการประจ าปีของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ รวมทั้งงานโครงการส าคญัอัน๋ ๆ 



ขอ้มูลโครงสร้าง อ านาจหนา้ทีความรับผดิชอบของกลุ่ม 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔. ศึกษา ร-าบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 
และตดตามรายงาบดชันีการศึกษา และขอ้มูลทาง 
การศึกษาเพอใขใ้บการลบบัลบุบการจดัท านโยบาย 
และยทแคาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ส านกังานาIลดักระทรวงศึกษาริการ รวมทั้งจดัท า 
ขอ้เสนอค J เมเห็บ เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐแบตริ และหน่วยงาบท่ีเก่ียวขอ้ง ๔. ศึกษา 
คบควา้ วิเคราะห์ วจิยั ลร้างองคค์วามรู้ แลรพิ'พบ 
เบวตักรรม ใบการจดัท ายุทธศาสตร์การ ตดตาน 
ประเมินผลและระบบรายงาบผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ พร้อมทั้งสร้างเคริอข่ายในการ 
ปฏิบติังานกบัหน่วยงาบท่ีเก่ียวขอ้ง ๖. ส่งเสริม 
สนบัส,มุบ พฒันา และใหค้  าปริกษา แบะน าเกย 
มาบการติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ๗. 
ประสานงานและปฏิบติังาบร่วมกบัหรือ สนบัสบุบก 
เรปฏิบติังาบของหน่วยงานอบท่ี เก่ียวขอ้ง 
๘. ปฏิบ่ติง เนอบ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

 

 

 

 

 

 
 

ข้เ'ฌน ณ วนัที ่ ๑ มิ.ย.๖๐ 


