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สวนที่ 1
กรอบงานกลุมนโยบายและแผน

บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 13 กันยายน 2553
ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
การจัดการศึกษา
2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
3. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรร
งบประมาณ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจํา เปนตองเขาใจภารกิจ และรายละเอีย ดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
กลุมนโยบายและแผน เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว โปรงใสเปน
ธรรม เกิ ดความพึ ง พอใจและประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน โดยคูมื อ การปฏิบั ติ ง านฉบั บ นี้ ประกอบด ว ย
กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช เอกสาร/
หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 6 งาน คือ งานธุรการ งานขอมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน
งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา(เดิม) ซึ่งเปนเอกสารที่มปี ระโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และ
บุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

กลุม่ นโยบายและแผน
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แนวคิด

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน มีภาระหนาที่ กํากับ ติดตาม วิเคราะหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภายในกลุมเพื่อใหกลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่ สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษา มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์
ของงาน เปนไปเพี่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงานงบประมาณ
แบบมุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร โดยเน น ความโปร ง ใส ทั น สมั ย ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ยึด หลั ก การมี ส ว นรว ม การบริ ห ารที่ส นับ สนุ น ที่ใ ชโ รงเรีย นเป นฐาน
(School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตาม
อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

ขอบขาย/ภารกิจ

1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
2. งานขอมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
3.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุม่ นโยบายและแผน
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4. งานวิเคราะหงบประมาณ
4.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
แผนพัฒนาการศึกษา)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุม่ นโยบายและแผน
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กลุมนโยบายและแผน

งานธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะหงบประมาณ







งานสารบรรณ
งานประสานงานและใหบริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
งานจัดสรรงบประมาณ







งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
 งานบริหารงบประมาณ

งานติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล

 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ(สพฐ/
 แผนปฏิบัติการประจําปเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานขอมูลสารสนเทศ

 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม่ นโยบายและแผน
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ/
สภาพความจําเปนและปญหา

กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย
การดําเนินงาน

การวางแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผน / โครงการ

สงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา
ดําเนินงาน

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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สวนที่ 2
คูมือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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1

• งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา

2

• งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3

• งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

4

• งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด

5

• งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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1. ชื่องาน : งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อ ศึก ษา วิเคราะห วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดําเนินงานการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคลองกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการ
และบริบทของแตละพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
1) วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบาย จุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. คําจํากัดความ
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษา กําหนด นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปญหา
ความตองการ บริบทของแตละพื้นที่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4) ศึกษาวิเคราะหวิจัยการจัดและพัฒนากากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและความ
ตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชน
6) เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร
กลยุทธ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2 เดือน

4. ศึกษาวิเคราะหวิจัยการจัดและพัฒนา
กากรศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอมและความตองการของ
ชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสู
สาธารณชน

1 เดือน

3

6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเนน
และเปาหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15 วัน

4

7. เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุน
การนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา

15 วัน

5

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน

2 เดือน

1
ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา
วิจัยที่ผา นมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จัดทํานโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษาของ สพท.

ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา

2
เห็นชอบ

เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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1. ชื่องาน : งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผานมา
2) การจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping
3) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานดานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาแล ว จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานและ
ใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผา นมา
3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ SchoolMapping
4) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ (Key performance
Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Intiative)
7) นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8) เผยแพรประกาศตอสาธารณชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
9) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
1 เดือน

ทบทวนภารกิจ ศึกษาขอมูลสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของและผลการดําเนินงานทีผ่ านมา

3. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําแผนทีต่ ั้ง
การศึกษาโดยใชเทคนิคของ School
Mapping
4. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ
(Mission) และเปาประสงค (Goal) ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
6.กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ
(Outcomes) และตัวชี้วดั ความสําเร็จ
(Key performance Indicators:KPIs)
และกรอบแผนงาน/โครงการ
(Intiative)
7. นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
8. เผยแพรประกาศตอสาธารณชนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
9. สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน

1 เดือน

1

2

วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

3

กําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
ผลผลิตผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ

ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

4

5

เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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1 เดือน

15 วัน

15 วัน
ตลอดป

ตลอดป

1. ชื่องาน : งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน
3. ขอบเขตของงาน
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
2) การนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติ
4. คําจํากัดความ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง การศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
การทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทํา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปและเผยแพรประชาสัมพันธ บริหารแผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1)ศึกษาวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให
สอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการประจําป
5) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ต.ค.

ศึกษา วิเคราะห นโยบายและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

1. ศึกษาวิเคราะหรายละเอียดนโยบาย
และงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายผลการปฏิบตั ิงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค.

3. กําหนดเปาหมายการพัฒนาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจําป

ต.ค.

1

2
ทบทวนกลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ

3

กําหนดเปาหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัตกิ ารประจําป

ไมเห็นชอบ

4

กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

5

เผยแพร/นําแผนสูการปฏิบัติ/
สนับสนุน/ชวยเหลือ สถานศึกษา

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6

กลุม่ นโยบายและแผน

5. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา

ต.ค. – พ.ย.

6. เผยแพรประชาสัมพันธให
สถานศึกษา และสาธารณชน
7. ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8. สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษา

ต.ค. – พ.ย.

9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

พ.ย.

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ต.ค.

1. ชื่องาน : งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุมจังหวัด
2. วัตถุประสงค
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานตนสังกัด
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
1) การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
2) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
3) การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ ของจังหวัด
ที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ ของ
กลุมจังหวัด ที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัด
ในอนาคต
การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการศึก ษา
แผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานตนสังกัด นโยบาย
การพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการดําเนินงาน/
โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาและกลุมจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานตนสังกัด นโยบาย
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการ
ดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด

2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของแลวเสนอตอ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3) คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
4) จัดทําแผนปฏิบัติการศึกษาประจําปของจังหวัด แลวเสนอตอคณะกรรมการกลุมจังหวัด
5) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ
6) ดําเนินการประสานหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
กลุม่ นโยบายและแผน
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุมจังหวัด
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับ
จังหวัด

1. ประสานงานเพื่อการแตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางานการบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับ
จังหวัด

2 วัน
(พ.ค.ของ
ทุกป)

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกีย่ วของ
แลวเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

1 เดือน

3. คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

1 เดือน

4. จัดทําแผนปฏิบัติการศึกษาประจําป
ของจังหวัด แลวเสนอตอคณะกรรมการ
กลุมจังหวัด

2 เดือน

5. คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ

10 วัน

6. ดําเนินการประสานหนวยงานตาง ๆ
ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดป

7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงาน

ตลอดป

1

2
จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ

3

ไมเห็นชอบ

กบย.ศธ.พิจารณา

เห็นชอบ

4

จัดทําแผนแผนปฏิบัติการประจําปของจังหวัด
เสนอ กบย.กจ.

ไมเห็นชอบ
กบย.กจ.พิจารณา

5
เห็นชอบ

6

ดําเนินการประสานหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

7

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
1) การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําจํากัดความ
การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
รวมถึงการดําเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน รับและ
โอนสถานศึกษา
2) ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา
ของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3) จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตัง้ ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน รับและโอน
สถานศึกษา
5) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
6) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
15 วัน

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ

1. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง ยุบรวม
เลิก การขยายชั้นเรียน รับและโอน
สถานศึกษา
2. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษา และความตองการดาน
โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด

2 เดือน

3. จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การ
ขยายชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2 เดือน

4. นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม
เลิก ขยายชั้นเรียน รับและโอน
สถานศึกษา

5 วัน

1

2

ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา
และโอกาสสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

3

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน
การรับและ โอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบ

4

ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ

5

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก
ขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

6

กลุม่ นโยบายและแผน

5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยาย
ชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดป

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ตลอดป
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กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

1. งานวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย

3. งานจัดสรร
งบประมาณ

2. งาน
จัดตังและ
เสนอขอ
งบประมาณ

4. งาน
บริ หาร
งบประมาณ

กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจายของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความถูกตองเรียบรอยสามารถนําผลการวิเคราะห
ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ
4. คําจํากัดความ
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณหมายถึงกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น
พรอมทั้งนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะหงบประมาณรายจายหมายถึงกระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลง
เปนตัวกําหนดขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการ
การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายไดรายจาย
และเงินทุนที่กอหนี้ผูกพันไวโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับซึ่งผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานที่
ตางกันดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอานเขาใจไดงายแตรายละเอียดที่ควรมีตองไมขาดตกบกพรองรายงานที่ดีที่สุด
ตองใหขอมูลที่ผูบริหารแตละระดับตองการโดยจัดทําขึ้นอยางนอยเดือนละครั้ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษากลุมหรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
5.3 คณะกรรมการประชุมดําเนินการวิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการวิเคราะหคาใชจาย
แผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอผูอํานวยการพิจารณากรณีพิจารณาไมเห็นชอบ
เอกสารรายงานมอบเจาหนาที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอผูอํานวยการ
พิจารณาใหม
5.5 จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเกี่ยวของ
5.6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารายงานคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุม
7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย
8.3 ประกาศสพฐ.เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
กลุม่ นโยบายและแผน
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โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานงานวิเคราะหงบประมาณรายจาย

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดระบบการจัดตั้งและเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.เพื่อใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.2 การประสานและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณหมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจาย
หรือใหกอหนี้ผูกพันโดยเนนการประมาณการกิจกรรมโครงการตลอดจนคาใชจายและทรัพยากร
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการใหบรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนดในที่นี้หมายถึง
การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณหมายถึงการเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาไดเสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไดแกงบบุคลากรงบดําเนินงาน
งบลงทุนงบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่น
ทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึงสิ่งตางๆที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตรหรือ
ทางการบริหารก็ตามการดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการวิธีการและแนวคิดเปนกรอบ
เพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเชนทรัพยากรทางการเงินวัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ
2) สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณวิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําป
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสานสงเสรมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับ
การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพื่อมิใหมีความซ้ําซอนในรายการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบ
เพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป
5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

กลุม่ นโยบายและแผน
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6.2 การประสานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นๆ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ของสํานักงบประมาณ
8.3 ประกาศสพฐ.เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
8.4 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอื่น
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

รหัสเอกสาร : 02

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

กลุม่ นโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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รหัสเอกสาร : 03

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
4. คําจํากัดความ
งบประมาณหมายถึงงบประมาณทุกหมวดงบประมาณ / แผนงาน / โครงการที่ไดรับแจง
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณหมายถึงการจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหสว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันทั้งนี้อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณหมายถึงแผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย
สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและเกณฑที่กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสนับสนุนใหกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรองรับรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนชวยเหลือกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําป
6) ติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน

5.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
1) วิเคราะหนโยบายเปาหมายผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปเพื่อใหเปน
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน
2) การกําหนดหลักเกณฑและปฏิบัติตามเกณฑงบประมาณของหนวยงานและ
สถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกําหนดแผนงานโครงการและงบประมาณของหนวยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปโดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อจัดทําเอกสารแผนฉบับรางเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
6) การติดตามประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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6.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บัญชีรับแจงการจัดสรงบประมาณ
7.2 บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
7.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
7.5 แผนการใชจายงบประมาณ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือราชการแจงการจัดสรรงบประมาณ
8.2 ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

กลุม่ นโยบายและแผน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานงานจัดสรรงบประมาณ

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

รหัสเอกสาร : 04

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานงานจัดสรรงบประมาณ

กลุม่ นโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
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รหัสเอกสาร : 05

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารงบประมาณ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหดําเนินการบริหารงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตั้งแตกระบวนการสํารวจติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการทุกโครงการ
การวิเคราะหความสําคัญความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
การโอนงบประมาณรายจายหมายถึงการโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกันหรือการโอนเงิน
ตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายการและหรือ
จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพยและรายงาน
จากสถานศึกษา
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป
5.3 วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลตอเงื่อนไขความสําเร็จ
ของงาน/โครงการภายในแผนงานและตางแผนงานกันหรือตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย
5.4 กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจายและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.9 แจงกลุมและหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจายประจําป
7.5 แบบฟอรมรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548
8.3 ประกาศสพฐ.เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
กลุม่ นโยบายและแผน
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โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานงานบริหารงบประมาณ

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

รหัสเอกสาร : 06

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องานงานบริหารงบประมาณ

กลุม่ นโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
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รหัสเอกสาร : 07

กลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล

งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน

กลุม่ นโยบายและแผน
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1.ชื่องาน
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตามนโยบายและกลยุทธ
3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4.คําจํากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเปน
ประจําหรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใชชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามใน
ดานการจัดหา การจัดการและการนําทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในแผนและกําหนด
การหรือไม วัตถุประสงคของการติดตาม คือ ตองการชี้ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วที่สุดเทาที่จะ
เร็วได ในเรื่องเกี่ยวกับการใชทรัพยากร การปฎิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดจัดการ
แกไขปรับปรุงสถานการณตาง ๆ ของโครงการที่เปนไปทันทวงที
การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลใน
หนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหมีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมา
ไดอยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวดวย

กลุม่ นโยบายและแผน
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมี
การดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ
4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป (Annual Report) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุม
นโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุม่ นโยบายและแผน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกลยุทธสพฐ.
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

1
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดฯ

จัดทําแผน กํากับติดตาม แผนปฏิบัติการประจําป
และการติดตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงาน

2
จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

3

แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล/
เผยแพร

4

5

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ
และนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อ
กํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่
ไดกําหนดไวในแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา/
แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนางาน
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป (Annual Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทํา
ขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสาธารณชน

กลุม่ นโยบายและแผน
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เวลา
ดําเนินการ
ก.ย.ต.ค.

ก.ย.ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

1

1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการ

ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจ

2

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการฯ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน

จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

3

วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

4
แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

5

สรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกีย่ วของ

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศ
และตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการ
สํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุม
นโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ

.

กลุม่ นโยบายและแผน
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เวลา
ดําเนินการ
ก.ย.ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

ก.ย.

ก.ย.

1.ชื่องาน
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ
4.คําจํากัดความ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น
จึงเปนกระบวนการชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมินสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิ เคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจงผูเกี่ยวของนําไปพัฒนางานองคกร
3) สรุปผลการดําเนินงาน
5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2) สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ
3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน
กลุม่ นโยบายและแผน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
ที่

เวลา
ดําเนินการ
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 1 เดือน
แผนกลยุทธสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

1
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

2

ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน

3

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

1 เดือน

3) ประสานผูเ กี่ยวของและดําเนินการ
ประเมินผลการดําเนินงาน

1 เดือน

4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอ
ตอคณะผูประเมินสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 เดือน

5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน

6 เดือน

6) สรุปผลการดําเนินงาน

2 เดือน

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

4

5

จัดทํากรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบติดตาม

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

6
เผยแพรระบบการติดตามประเมินผล และสงผลไปให
นําไปใชทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ

กลุม่ นโยบายและแผน
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กลุ่ม งานข้ อ มูล สารสนเทศ

1

2

• งานข้ อมูล
สารสนเทศ

• จัดเก็บข้ อมูล
สารสนเทศ
เพือการบริหาร

กลุม่ นโยบายและแผน
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1. งานขอมูลสารสนเทศ
(1) การจัดทําขอมูลตามฐานขอมูลกลาง
(2) การจัดทําขอมูลตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา
(3) การนําเสนอ เผยแพร และใหบริการ
2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(1) จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ดวยโปรแกรม Data Management Center (DMC)
(2) จั ด เก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารการศึ ก ษา ด ว ยโปรแกรม Education Management
Information System (EMIS)
(3) จัดเก็บขอมูลครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ตามโปรแกรม M-Obec และ B-Obec
(4) กําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพื่อเขารับบริการการศึกษาสําหรับผูไมมหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
ดวยโปรแกรม G-Code
3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานสนับสนุนขอมูลสารสนเทศของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุม่ นโยบายและแผน
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ /
สภาพความจําเปนและปญหา
กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย
การดําเนินงาน

การวางแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผน / โครงการ
สงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา
ดําเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

กลุม่ นโยบายและแผน
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1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนตาม
เวลาและเงื่อนไข
(2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริห ารใหครอบคลุม ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการของผูรับบริการ
(3) ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส
(4) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวของ
(5) ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการดํ า เนิ น งานในรอบป เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

2) Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห วิจัย
ระบบขอมูล

จัดทําขอมูลสารสนเทศ

ออกแบบวิธีการ
นําเสนอ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

3) เอกสาร/หลักฐานอางอิง
โปรแกรมฐานขอมูลกลาง และคูมือแนวทางการใชงาน

กลุม่ นโยบายและแผน
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ลําดับ
ที่
1

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ศึกษา วิเคราะห วิจัย
ระบบขอมูล
2

3

4

กลุม่ นโยบายและแผน

เวลาดําเนินการ

ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและ
วางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนตามเวลาและเงื่อนไข

10 วัน

จัดทําขอมูลสารสนเทศ

จั ด ทํ า และรวบรวมข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารให
ครอบคลุ ม ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาและสนองตอบความตองการของผูรับบริการ

ออกแบบวิธีการ
นําเสนอ

ออกแบบวิ ธี ก ารนํ า เสนอ ในรู ป แบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิคส

ใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล สา ร ส น เ ทศ ตา ม ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
เพื่อการบริหารที่เกี่ยวของ

ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

5

รายละเอียดงาน
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เพื่อการบริหาร
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1 เดือน

1 เดือน

ตลอด
ปงบประมาณ

ตลอด
ปงบประมาณ

1. งานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ภารกิจ
1) ศึกษาและวิเคราะหเงื่อนไขวิธีการขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ในรอบ
การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ทั้ง 3 รอบ
- รอบภาคเรียนที่ 1 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน)
- รอบภาคเรียนที่ 2 (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน)
- รอบภาคสิ้นปการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม)
2) ดูแลใหคําแนะนําโรงเรียนในการดําเนินการบันทึกขอมูลผานระบบเว็บไซต
3) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรียนรายบุคคล
4) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส
5) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล
6) ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูล
นักเรียนรายบุคคล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การจัดเก็บขอมูลสําเร็จทันตามกําหนดเวลา
1) รอบภาคเรียนที่ 1 จัดเก็บระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 25 มิถุนายน
2) รอบภาคเรียนที่ 2 จัดเก็บระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน
3) รอบภาคสิ้นปการศึกษา จัดเก็บระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 31 มีนาคม
เอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน
1) พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ.2554
3) โปรแกรมระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และคูมือ
การใชงาน
2. งานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)
ภารกิจ
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
2) วางแผนและเตรียมการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
3) จัดเก็บขอมูล
4) ตรวจสอบขอมูล
5) แกไขขอมูลใหถูกตอง
6) สรุปผลและรายงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ

ตัวชี้วัด
การจัดเก็บขอมูลสําเร็จทันตามกําหนดเวลา
เอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน
1) พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ.2554
3) โปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information
System : EMIS) และคูมือการใชงาน
3. งานระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-Obec)
ภารกิจ
1) ศึกษา วิเคราะห
2) วางแผนการจัดเก็บขอมูล
3) จัดเก็บขอมูลสิ่งกอสรางทุกประเภท
4) ตรวจสอบความถูกตอง และเปนปจจุบันของขอมูล
5) เผยแพร เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ความถูกตอง ครบถวน
2) ความรวดเร็วทันกําหนดเวลา
3) การนํามาใชไดอยางประสิทธิภาพ
เอกสารอางอิงการปฏิบตั ิงาน
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ
2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

กลุม่ นโยบายและแผน
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4. งานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพื่อเขารับบริการการศึกษาสําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
(G-Code)
ภารกิจ
1) ขอมูลผูเรียน
- ตรวจสอบ/บันทึกขอมูล
- คนหาขอมูลผูเรียน
- ตรวจสอบและรับรอง
2) ขอมูลผูใช
- ตรวจสอบและรับรองผูลงทะเบียน
3) รายงาน
- รายงานสถิติการออกรหัสผูเรียน จําแนกตามสถานศึกษา
- รายงานสถิติการออกรหัสผูเรียน จําแนกตามสัญชาติ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ความถูกตอง ครบถวน
2) ความรวดเร็วทันกําหนดเวลา
3) การนํามาใชไดอยางประสิทธิภาพ
เอกสารอางอิงการปฏิบตั ิงาน
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ
2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

กลุม่ นโยบายและแผน
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งานธุรการ

งานสารบรรณ
งานประสานและให้ บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุม่ นโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2.2 เพื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การรับ – การสง หนังสือราชการ
3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
4. คําจํากัดความ
งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวของกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง
การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ– สง หนังสือ
ราชการ
5.2 รับ – สงหนัง สือราชการตามระบบที่กํา หนด โดยจัดทํา และพัฒ นากํา กับ ดูแกการรับ – ส ง
หนังสือดวยระบบ E - Filling กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทราบ
1) รับงานจากกลุม อํานวยการและลงทะเบียน/ลงทะเบียนรับทางระบบ E – filling
2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบ
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บ ไซต ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการส ง
หนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน
5.5 สรุป และประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนัง สือราชการเพื่อการปรับ ปรุงแกไขอยาง
ตอเนื่อง

กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

1

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการปฏิบัติงานรับ – สง หนังสือราชการ

5 นาที

การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน

2
รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด

3
เสนอ ผอ.กลุมมอบหมายให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ และ ผอ.กลุม

4

ตลอดเวลา

เสนอ ผอ.กลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบ / เจาหนาที่
รับผิดชอบจัดทําหนังสือหรือเอกสารประกอบ / เสนอ
ผอ.กลุมตรวจสอบความถูกตอง / ผูมีอํานาจลงนาม

5 นาที

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บ ไซต ในกลุ ม
นโยบายและแผนและควบคุมการสงหนังสือราชการของ
กลุมนโยบายและแผน

5 นาที

ตรวจสอบ/ผูมีอํานาจลงนาม

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บฯ

5
ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

6

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทํา
แ ล ะ พั ฒ น า กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร รั บ - ส ง ห นั ง สื อ ด วย
ระบบฎ –filling กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่
ผูที่เกี่ยวของทราบ

สรุปและประเมินผล

กลุม่ นโยบายและแผน

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม
และสอดคล องกั บระบบงานสารบรรณของสํานั กงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และข อ มู ลสารสนเทศของ
กลุมนโยบายและแผน
สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ–สงหนังสือ
ราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

55

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให ข า วและบริ ก ารข า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานและใหบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการใหบริการและอํานวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหการประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุมนโยบายและแผน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค
2.3 เพื่อใหการจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การประสานงาน
3.2 การใหบริการ
4. คําจํากัดความ
การประสานงาน คือ การจัดใหคนในองคกรทํางานสัมพันธสอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึ ง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององคกรเปนหลักตองมีการจัดระเบียบ
วิธีการทํางาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงาน เปนเอกภาคเพื่อใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการ
รวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความ
สับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล่ํากันทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ทําใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นเปนการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน / กลุมที่เกี่ยวของ / ผูรับบริการทั่วไปโดยเนน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับ กลุมอื่นในสํานั ก งาน และงานภายในกลุม นโยบายและแผน หนว ยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
5.2 ชว ยอํา นวยความสะดวกงานระบบการเชื่ อ มตอ เทคโนโลยีภ ายในสํา นัก งาน ทํา ใหระบบมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและ
แผนใหครูและบุคลากรทางศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานและการใหบริการ

กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ประสานงานกั บ กลุ ม อื่ น สํ า นั ก งาน และกลุ ม งานใน
กลุ มนโยบายและแผน หน วยงานและสถานศึ ก ษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมงาน

ตลอดเวลา

ช ว ยอํ า นวยความสะดวกงานระบบการเชื่ อ มต อ
เทคโนโลยี ในสํานักงาน ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

ตลอดเวลา

สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงาน
และการใหบริการ

ตลอดเวลา

1
ประสานงานกับกลุมอื่นสํานักงาน และงานในกลุม
นโยบายและแผน หนวยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม

2

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอ
เทคโนโลยีภายในสํานักงาน

3

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ทั่วไปทราบ

4

สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบตั ิที่เกี่ยวของ
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให ข า วและบริ ก ารข า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการใหบริการและอํานวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหการประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุมนโยบายและแผน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
2.3 เพื่อใหการจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
4. คําจํากัดความ
งานประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน คือ การจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน ในรูปแบบ
ของการประชุมและอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไป
ดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ

กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย

ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ
แผน และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตลอดเวลา

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานโยบายและแผน
ขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1 วัน

เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่
ภายในกลุมนโยบายและแผน

5 นาที

และแผน และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ

2

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานโยบายและ
แผนขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3
เสนอผูบังคับบัญชา

4

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่
ประชุมกลุม นโยบายและแผน

5

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม
แจงผูที่เกี่ยวของทราบ

จั ด ประชุ ม และจั ด ทํ า รายละเอี ย ดข อ มู ล แจ ง ในที่
ประชุมกลุมนโยบายและแผน

สรุ ป และจั ด ทํ า รายงานผลการประชุ ม แจ ง ผู ที่
เกี่ยวของทราบ

10 นาที

5 นาที

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
7.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
7.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
7.6 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให ข า วและบริ ก ารข า วสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
7.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
7.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
กลุม่ นโยบายและแผน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกันตลอดจน
ไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
3.2 การจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู
4. คําจํากัดความ
การจั ด การความรู คือ การรวบรวม กลั่น กรอง องคค วามรู ง านตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิด ชอบเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การศึกษา วิเคราะหความรูท ี่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู
5.4 สรุปและรายงานผล

กลุม่ นโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ศึกษา / วิเคราะหความรูที่เกี่ยวของกับงาน
ตามภารกิจที่รบั ผิดชอบ

ศึกษา / วิเคราะหความรูที่เกี่ยวของกับงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ

ตลอด
ปงบประมาณ

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ

รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ จัดเก็บองคความรู
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ตลอด
ปงบประมาณ
อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง

2

3

แลกเปลี่ยนเรียนรู / เผยแพร

แลกเปลี่ยนเรียนรู / เผยแพร

4
สรุปและรายงานผล

สรุปและรายงานผล

7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
คูมือการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

กลุม่ นโยบายและแผน
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ตลอด
ปงบประมาณ
ตลอดเวลา

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานระบบ AMSS++
การรับ-สงหนังสือราชการทางระบบ AMSS++
1. เขาสูระบบระบบ AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. ใสชื่อผูใช และรหัสผาน ของกลุมงาน

3. เมื่อพิจารณาดูหนังสือเรียบรอยแลว
- ใหเลือกบริหารงานทั่วไป>> รับสงหนังสือราชการ>>หนังสือรับ>>ลงทะเบียนหนังสือ

กลุม่ นโยบายและแผน
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- หนังสือรับ>>คลิกรายละเอียด>>เลือกผูรับหนังสือไปดําเนินการ (กดเลือกเจาของเรื่อง)>>ตกลง

กลุม่ นโยบายและแผน
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- หนังสือสง ไปที่ บริหารงานทั่วไป>>ทะเบียนหนังสือราชการ>>ทะเบียนหนังสือสง>>ลงทะเบียน
หนังสือ>>ลงทะเบียนหนังสือสง

กลุม่ นโยบายและแผน
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- ลงทะเบียนหนังสือสง>>เลือกผูที่จะสงหนังสือถึง>>ชื่อเรื่อง>>กลุมปฏิบัติ>>บุคคลปฏิบัติ>>
หมายเหตุ สรุปเรื่องที่สงไปโดยยอ>>เลือกไฟลที่จะแนบ เชน หนังสือนําสง สิ่งที่สงมาดวย ไมเกินครั้งละ
5 ไฟล
- สงหนังสือราชการ>>ระบุรายละเอียด จากกลุมที่สงไป>>ถึงสถานศึกษาในสังกัด>>เลือกระดับ
ความสําคัญ>>ความลับ>>เลขหนังสือ/ลงวันที่>>

กลุม่ นโยบายและแผน
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-กรอกเนื้อหาโดยสรุป >> ตรวจเช็คไฟลที่แนบโดยสามารถคลิกเขาดูไดอีกครั้งหนึ่ง >>ตกลงไฟล
เอกสารราชการทั้งหมด จะจัดสงไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เลือกไวตั้งแตตน
หมายเหตุ สามารถกดเลือกไฟลไดจํานวน 5 ไฟลตอครั้งในกรณีที่เอกสารแนบมีจํานวนมากกวาให
เจาหนาที่ ปฏิบัติดังนี้ 1. หนาหลักของเมนู >> บริหารงานทั่วไป >> รับสงหนังสือราชการ >> สงหนังสือ
ราชการจะปรากฏหนาจอดังนี้ >> กรอกขอความใหครบถวน >> กดเลือกไฟลที่ตองการสงเพิ่มเติม >> ตกลง

กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ

1. งานรับ-สงหนังสือราชการ
1.1 งานรับหนังสือราชการ
(1) เจาหนาที่รับหนังสือราชการ / เอกสารจากหนวยงานของรัฐและเอกชนสวนราชการ
ภายนอกและบุคคลทั่วไป จากกลุมอํานวยการ
(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ / เอกสาร
- กรณีไมถูกตอง สงคืนระบบ AMSS++
- กรณีถูกตอง ลงทะเบียนคุมในสมุดทะเบียนรับ ของกลุมนโยบายและแผน นําเสนอ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน วิเคราะหเนื้อหา เพื่อจําแนกประเภทเอกสารใหเจาหนาทีธ่ ุรการ สงเรื่องตอ
ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ พรอมลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMSS++
- จัดสงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 งานสงหนังสือราชการ
(1) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเรียบรอยแลว
ถาหากมีการสงหนังสือไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินการออกเลขทะเบียนสงทางระบบ AMSS++ จากนั้น
ดําเนินการแนบไฟลใหเรียบรอย สงตามระบบ แตถาหากเปนหนวยงานอื่น ๆ ใหดําเนินการจัดสงหนังสือ
ราชการไปยังกลุมอํานวยการ เพื่อจัดสงทางระบบไปรษณีย EMS
กลุม่ นโยบายและแผน
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Flow chart การปฏิบัติงาน
งานรับ-สงหนังสือราชการ

งานธุรการ กลุมนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับจากระบบ AMSS++

ลงทะเบียนคุมในเลมทะเบียนรับ

เสนอผูอํานวยการกลุมนโยบาย
แจงผูรับผิดชอบ
- กลุมงานธุรการ
- กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
- กลุมงานนโยบายและแผน
- กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
- กลุมงานติดตามและประเมินผลฯ

เสนอผูบงั คับบัญชาตามลําดับ

สงหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุม่ นโยบายและแผน
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งานรับสงหนังสือราชการ

รางและพิมพหนังสือราชการ
ตามระเบียบงานสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหนังสือราชการ

เสนอผูบงั คับบัญชา
ตรวจสอบ/ลงนาม

ออกเลขที่หนังสือ/คําสั่ง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ติดตาม/ประเมินผล

กลุม่ นโยบายและแผน
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Flow chart การปฏิบัติงาน
งานสงหนังสือราชการ

1

ตรวจสอบความถูกตองหนังสือ

2

ลงทะเบียนหนังสือสง

3

สงสําเนาคูฉบับ

4

สงหนังสือราชการ

กลุม่ นโยบายและแผน
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แบบฟอรมที่ใช
1. ระบบ AMSS++ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

เอกสารหลักฐานอางอิง
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ และ พ.ศ.2526 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

กลุม่ นโยบายและแผน
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ภาคผนวก

กลุม่ นโยบายและแผน
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
ที่ 135 /๒๕๖4
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
-------------------------------------------------------------อำศัยอำนำจตำม ควำมในมำตรำ 37 และมำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติระเบี ยบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 109 / 2550 เรื่ อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบั ติร ำชกำรแทน เกี่ยวกับลู กจ้ำ งประจ ำ สั่ ง ณ วันที่
2 กุมภำพัน ธ์ พ.ศ. 2550 มำตรกำรปรับปรุงประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประกำศ ณ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วั น ที่
2๘ สิงหำคม พ.ศ. 256๑ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
ที่ 492/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
และให้ถือปฏิบัติตำมรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ด้ ว ยควำมตระหนั ก ในหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วำมศรั ท ธำ สำมั ค คี วิ ริ ย ะ อุ ต สำหะ และถู ก ต้ อ ง
ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 32
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมชำนำญงำน และประสบกำรณ์สูงมำกเป็นพิเศษเกี่ยวกับ งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่มีลักษณะควำมยำก และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ ปฏิบัติงำนโดยจำเป็นต้อง
มีกำรตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหำในงำนที่รับผิดชอบเป็นประจำ และปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่ม
นโยบำยและแผน โดยต้ องมีกำรจั ดกำร กำกับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชำ ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก
พอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
1. วำงแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตำม กำหนดวิธีกำรเพื่อให้งำนในกลุ่มเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ถูกระเบียบ และทันตำมกำหนดเวลำของทำงรำชกำร
2. วิเครำะห์พัฒนำทิศทำงและยุทธศำสตร์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579) แผนปฏิบัติ
รำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
3. ศึกษำวิเครำะห์วิจัยและจัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นคู่มือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
4. ประสำนงำนในกำรจัดทำแผนพัฒนำระดับจังหวัดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน
และของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำให้ควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรอื่นที่มำขอควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับงำน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน
7. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนโยบำยและแผน
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
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2. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำร
กำรศึกษำ ระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรศึ ก ษำประจ ำปี ข องจั ง หวั ด แล้ ว เสนอต่ อ บริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้ องเรีย นพิเศษโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
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2. นายประสาน พิลาศาสตร์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 34
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานวิเคราะห์งบประมาณ
1. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งสำรวจ
และรำยงำนข้อมูล
1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
1.3 คณะกรรมกำร ประชุมดำเนินกำร วิเครำะห์ ข้อมูล แผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย แผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเสนอผู้อำนวยกำรฯ พิจำรณำ กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบ
เอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมกำร ปรับปรุง แก้ไข แล้วนำเสนอผู้อำนวยกำรฯ พิจำรณำ
ใหม่
1.5 จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
2. งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจำปี และในกรณีเร่งด่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
1) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ แจ้ ง นโยบำยและแผนพั ฒ นำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
2) สถำนศึกษำ จัดทำคำของบประมำณ เสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) คณะกรรมกำรจัดทำและเสนอของบประมำณ วิเครำะห์ควำมเหมำะสม กำรจัดตั้ง
งบประมำณและหรือของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต
ทั้งปริมำณ และเชิงคุณภำพ
5) จัดทำคำของบประมำณประจำปี
6) ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและดำเนินกำร
7) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลและรำยงำนต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.2 กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น
1) ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกสำหรับกำร
ดำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ
2) วิ เ ครำะห์ ง ำน/โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ส ถำนศึ ก ษำเสนอฯ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วำมซ้ ำซ้ อ น
ในรำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
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3) เสนอผู้ บั งคับ บั ญชำผู้ มีอำนำจ เพื่อพิจำรณำอนุมัติและเห็ นชอบในกำรขอรับ กำร
สนับสนุนฯ
4) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อ
ดำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำที่ระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก
3. งำนจัดสรรงบประมำณ
3.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ
2) คณะกรรมกำรจั ด สรรงบประมำณ วิ เ ครำะห์ จั ด สรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิ น
งบประมำณและเกณฑ์ที่กำหนด
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่ม และหรือสถำนศึกษำ
รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5) สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้ง
หน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
6) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
3.2 กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
1) วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจำปี เพื่อให้เป็นแนวทำง
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
2) กำรกำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมำณ
3) กำรกำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำน และเสนอแนะแนวทำง
กำรดำเนินงำนให้สถำนศึกษำ
4) จั ดทำแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับ แผนบริ ห ำร
งบประมำณและแผนปฏิบั ติก ำร เพื่อจั ดทำเอกสำรแผนฉบับร่ ำงเพื่ อ เสนอที่ ประชุ มคณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร
6) กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
4. งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ)
4.1 ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำก
สถำนศึกษำ
4.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจำปี
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4.3 วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผลต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จ
ของงำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณเป็นเงินเหลือจ่ำย
4.4 กำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย
4.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่เหมำะสม
4.6 เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
4.7 เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ
4.8 รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณดำเนินกำร
4.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4.11 รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4.12 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน
4.13 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำที่ดิน (วัดร้ำง)
4.14 งำนประมวลผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) สำขำกำรศึกษำ
4.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
2) งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่ อ กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละบู ร ณำ
กำรศึกษำระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำ
กำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้องเรีย นพิเศษโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. นางสาวสุกัญญา นามแก้ว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 36
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
1. งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR)
2. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ ขั้นพืน้ ฐำน
2.1 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดนโยบำย กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำแผน กำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแผนกำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อกำกับติดตำมเร่งรัด
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผน
3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำกับติดตำมต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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2.2 กำรติ ด ตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กำรประสำนแผนกำรติ ดตำม ก ำกั บ นิ เ ทศและตรวจรำชกำรส ำนั ก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำรสำนักงำนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบำยและแผน
3) จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
4) วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3.1 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดตำมแผนกลยุท ธ์ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
4) สรุปผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนำงำน
6) สรุปผลกำรดำเนินงำน
3.2 ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดทำรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2) ประเมิน ผลงำนระยะสิ้ นสุ ดแผนและจัดทำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒ นำงำน
องค์กร
3) สรุปผลกำรดำเนินงำน
3.3 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2) สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
5) สรุปผลกำรดำเนินงำน
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4. แผนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.1 ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรดำเนิน งำน
ของสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.2 ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
4.3 ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.4 จัดทำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
4.5 ดำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
4.6 เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนที่ได้รับกำรวิจัยและส่งเสริมให้นำไปใช้
ทั้งในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
5.2 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู
ขั้นวิกฤต
5.4 กำรจัดสรรงบประมำณจ้ำงบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ กิจกรรมครูคลังสมอง
5.5 กำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรคืนครูให้นักเรียน
5.5.1 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูธุรกำรโรงเรียน เดือนละ 15,000 บำท
5.5.2 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูธุรกำรโรงเรียน เดือนละ 9,000 บำท
5.5.3 ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนนักกำรภำรโรง
5.6 กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำตอบแทนจ้ำงนักกำรภำรโรง
5.7 กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำตอบแทนจ้ำงครูอัตรำจ้ำงโครงกำรยกระดับคุณภำพครู
ทั้งระบบครูสำขำขำดแคลน
5.8 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนกำรจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
5.9 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
5.10 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจั ดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจั ดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
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4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่ อ กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรศึ ก ษำประจ ำปี ข องจั ง หวั ด แล้ ว เสนอต่ อ บริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้องเรีย นพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4. นางวาสนา มุสิกสาร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 38
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานข้อมูลสารสนเทศ
1. กำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลตำมโปรแกรมระบบ
บริหำรงำนนักเรียนรำยบุคคล ผ่ำนระบบ Data Management Center : DMC เพื่อใช้ประกอบกำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐำนยำกจน และนักเรียนประจำพักนอน
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2. งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Education Management Information System :
EMIS)
3. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับกำรบริกำรกำรศึกษำสำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำง
ทะเบียนรำษฎร หรือ ระบบ GCODE เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับกรมกำรปกครอง ใช้ในกรณีที่เด็กนักเรียนไม่มีเลข
บัตรประชำชน
4. ระบบฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec)
5. ระบบฐำนข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
6. ประสำนกำรดำเนิน งำนประชำสั มพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ มนโยบำย
และแผนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนทั่วไปทรำบ
7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตำมเวลำและเงื่อนไข
8. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจ ของสำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
9. ออกแบบวิธีกำรนำเสนอ รูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
10. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง
11. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
12. ดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลกำรดำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน ทำงเว็บไซต์ สพป.อบ. 1
13. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ
งานธุรการ
1. งำนสำรบรรณ
1.1 นำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ – ส่ง
หนังสือรำชกำร
1.2 รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนดโดยจัดทำและพัฒนำกำกับดูแลกำรรับ – ส่ง
หนังสือด้วยระบบ Smart Area กลุ่มงำนนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ โดย
- รับงำนจำกกลุ่มอำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ส่งทำงระบบ Smart Area
- เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม เพื่อมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
- รับผิดชอบจัดทำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ
- เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง
- ผู้มีอำนำจพิจำรณำลงนำม
1.3 ตรวจสอบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน และควบคุม
กำรส่ งหนั งสื อรำชกำรจำกกลุ่ มนโยบำยและแผน ไปยังหน่ว ยงำนอื่น และส ำนักงำนงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
1.4 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน
30

1.5 ปรับปรุงและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงต่อเนื่อง
2. งำนประสำนงำนและให้บริกำร
2.1 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
2.2 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำย
และแผน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนทั่วไปทรำบ
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร
3. งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำแจ้งต่อบุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
3.4 จัดประชุมและจัดทำรำยละเอียดข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน
4. งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม
4.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
4.2 กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
4.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้
4.4 สรุปและรำยงำนผล
5. งำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ
6. ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
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