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คำนำ 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่

รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3 ให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ  สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลผู้สนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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กลุ่มนโยบายและแผน  
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บทนำ 
 

นางคนึง คุ้มตระกูล ตำแหน่งเลขที่ อ 32 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม เร่งรัด แนะนำให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานและการวินิจฉัยสั่งการ งานกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง 
นโยบายและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานกลุ่มนโยบายและแผน เกี่ยวกับงานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานโยบาย
และแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานกลุ่ม
นโยบายและแผน 

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
5. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
6. งานประสานแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล /อบจ. ตาม

ความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่กำหนดแผนบริหารงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ 
ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน โดยรับผิดชอบในภารกิจงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและงานท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อกำหนดแผนบริหารงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข

ติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน โดยรับผิดชอบ
ในภารกิจงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและงานท่ีได้รับมอบหมาย  ได้แก่   

• งานธุรการ  

• งานนโยบายและแผน   

• งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

• งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 
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ขอบเขตของงาน 
1. กำหนดแผนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
3. การกำกับ ดูแล ตรวจสอบและการให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการวิเคราะห์ 

การจัดตั้งงบประมาณ แจ้งจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
4. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 
 

คำจำกัดความ 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง    ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศ ติดตาม เร่งรัด แนะนำให้คำปรึกษา แก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและการวินิจฉัยสั่งการ งานในกลุ่มนโยบายและแผน   ดังนี้ 
งานสารบรรณ คือ  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การรับ  การส่ง  การเก็บ

รักษา  การยืมและการทำลายเอกสาร 
การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทำงาน อีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิด
ความคิด ความเข้าใจตรงกัน ในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกันทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ทำให้ได้มา
ซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นการอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ  
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3โดยมีการวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมิน
สถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานและช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การรวมและเลิกสถานศึกษา หมายถึง การรวมและเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2550   
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การจัดตั้งงบประมาณ  หมายถึง  การจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน โดย
เน้นการประมาณการ  กิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด   

การเสนอของบประมาณ  หมายถึง  การเสนอคำของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  และโรงเรียนในสังกัดได้
เสนอคำขอตามแผนงาน หรือ โครงการตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณ 
และ สพฐ.กำหนด  ได้แก่  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอื่น 

งบประมาณ  หมายถึง จำนวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่างๆ ภายในช่วงระยะเวลา
หนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  
ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจำนวนเงิน
ของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน  

การติดตาม  หมายถึง  การะบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำหรือเป็นระยะ  
โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่  การวัดปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  และผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน  โดยทั่วไปนักติดตามในด้านการจัดหา  การจัดการและการนำทรัพยากรของโครงการ
มาใช้ว่า เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนและกำหนดการหรือไม่  วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ  ต้องการชี้ให้เห็น
ถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าท่ีจะเร็วได้  ในเรื่องเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร   การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 

การรายงาน  คือ  การกำหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคคลในหน่วยงาน  ซึ่ง
รายงานแต่ละประเภทนั้น  ก็จะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป  รายงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการ
บริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น  ควร
ที่จะมีการวางแผนกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 

การประเมินผล หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น จึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. กำหนดแผนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน  ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วยการกำหนด
นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา การ
จัดตั้งจัดสรรงบประมาณ และการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน . 

1.2  ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนฯ 
1.3 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

- งานธุรการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิเคราะห์งบประมาณ- 
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน  
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
2.1 กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคนเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของ

ทางราชการ 
2.2  ดำเนินการตามข้อ 2.1 และกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกำหนดเวลา 
2.3 แจ้งบุคลากรในกลุ่มแกไ้ขเม่ือพบข้อผิดพลาด 
2.4  มีการดำเนินการและเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานนโยบายและแผนต่อผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือประกอบการพิจารณาการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของผู้บังคับบัญชา 
3. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 

3.1 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน 
3.2 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน 
3.3 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
3.4 ม ีการกำก ับ ต ิดตาม ตรวจสอบ การปฏ ิบ ัต ิ งาน ของบ ุคลากรในกล ุ ่มนโยบายและแผน  

ตามแผนปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 
3.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
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Flow Chart การปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดแผนการดำเนินงานตามกรอบ
ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 

กลั่นกรองงานของบุคลากร 

กลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอตอ่

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ตามลำดับ 
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เอกสารอ้างอิง 
• พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.

2562 
• พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529  
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 
• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2553-2556) 
• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
• แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
• นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
• นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
• นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
• นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม)        
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
• นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
• นโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  
• กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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สรุปมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กำหนด  กำกับ  ดูแล  กลั่นกรอง  ให้ความช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
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