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การบริหารงานของผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ

1. วางแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน
1.1 วางแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน ประกอบดวย การจัดทําแผน/

โครงการ การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ แจงจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล การจัดตั้งรวม 
เลิกสถานศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.2 ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีไดวางแผนการดําเนินงานไว 
1.3 มอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน ใหสอดคลองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ

ไดแกงานดานตาง ๆ ดังนี้    * งานธุรการ 
* งานนโยบายและแผน
* งานวิเคราะหงบประมาณ
* งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
* งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน กอนเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2.1 กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุมทุกคน เปนไปตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และวัตถุประสงค

ของทางราชการ 
2.2 ดําเนินการตามขอ 2.1  เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.3 แจงบุคลากรในกลุมแกไขเพ่ือพบขอผิดพลาด 
2.4 มีการดําเนินการและปฏิบัติงานเปนประโยชนตอทางราชการ ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด 
2.5 มีการดําเนินการและเสนอความคิดเห็น เก่ียวกับการบริหารงานนโยบายและแผนตอ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินงานดานนโยบายและแผน ของผูบังคับบัญชา 

3. การกํากับ ดูแล ตรวจสอบและการใหคําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ วิเคราะห
การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ของสถานศึกษา 

4. การควบคุม ตรวจสอบ กํากับ เรงรัด และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนภายในกลุมนโยบาย
และแผน ตลอดจนแกปญหาเก่ียวกับการดําเนินการวางแผน ปรับปรุง หรือวิธีการและการใหคําปรึกษา
ดําเนินงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานธุรการ 
1. งานสารบรรณ

- การรับ – สง หนังสือราชการ
- การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส

2. งานประสานงานและใหบริการ
- การประสานงาน
- การใหบริการ
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 3. งานจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
     - การจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
 4. งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
      - การจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
     - การจัดเก็บองคความรู รวมท้ังการสื่อสารและเผยแพรองคความรู  
 

กลุมงานนโยบายและแผน 
  1. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    - วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    -  สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบายจุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
 2. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     - การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาท่ีผานมา 
     - การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
     - การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
     -  การนําแผนปฏิบัติการประจําป ไปสูการปฏิบัติ 
  4. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
    -  การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด 
    -  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
    -  การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 5. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     - การจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     -  การยุบรวม เลิก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     -  การรับและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
 1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
      - การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
     - การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
    -  การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 
 

 2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
    - การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป และในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้ 
   งบลงทุน  
   -  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 
   -  คาครุภัณฑ 
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  งบดําเนินงาน 
   -  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
   -  คาสาธารณูปโภค 
   -  คาเชาบาน 
          - คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน สพป. คาจางเหมายาม และพนักงานทําความสะอาด 
   -  คาตอบแทนควบคุมงานจาง และตรวจงานจาง  

   -  คาตอบแทนพิเศษของขาราชการ และลูกจางประจํา ท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 
ในกรณีเงินเดือนหรือคาจางเต็มข้ัน 
   -  คาขนยายครอบครัว 
   -  คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤติ 
   -  เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 
    -  งบบริหารจัดการ สพป.และงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ 

- คาจางเหมาพาหนะรับ – สงนักเรียน 
   -  คาเครื่องนอน 
   -  คาอุปกรณประกอบอาหาร 
   -  คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน 
   - คาปรับปรุงซอมแซม กรณีโรงเรียนประสบวาตภัย 
 

   งบบุคลากร 
    -  คาตอบแทนพนักงานราชการ 
   -  คาครองชีพพนักงานราชการ 
 

งบเงินอุดหนุน 
  -  รายการเงินอุดหนุนนักเรียนประจําพักนอน 
 งบรายจายอ่ืน 
 

3. การประสาน และเสนอขอรับงบประมาณประจําปและกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 

4. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ    

          6. การจัดสรรงบประมาณ 
     การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้ 
       - งบบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ 
    - งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง   

   - งบดําเนินงาน  - คาจางเหมาพาหนะรับ –สง นักเรียน  
    - คาเครื่องนอน 

     - คาอุปกรณประกอบอาหาร 
     - คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน 

  - คาปรับปรุงซอมแซม กรณีโรงเรียนประสบวาตภัย 
 
 



-4- 
 
    - งบเงินอุดหนุน – คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน 

   -  รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ 
                                    อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     - รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                                    (ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 
     - รายการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 7. การบริหารงบประมาณ   
    การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจาย ทุกรายการ ทุกโครงการ 
การวิเคราะหความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง 
 

กลุมงานตดิตาม ประเมิน และรายงานผล 
 

1. งานรายงานผลการดําเนินงานตอผูตรวจราชการ 
2. งานรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

      - งานรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ  
3. งานรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ. 
 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ
 
1. ศึกษาวิเคราะห รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  
2. ศึกษา วิเคราะห ทบทวนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตาม 
   นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  จังหวัด และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. จัดประชุมและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 3.1  บันทึกแจงทุกกลุมเสนอโครงการ /กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการ 
 3.2  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 3.3  จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 3.4  ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
                 โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการ ตามหลักเกณฑ นโยบาย กลยุทธ จุดเนน   มาตรฐาน 
                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 3.5  จัดทําและตรวจสอบ “ราง” แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  กอนเสนอขอความเห็นชอบ 
                จาก  กศจ. 
4. นําเสนอ “ราง” แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ 
    จังหวัดเชียงใหม 
5. เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ใหทุกฝายไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
6. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
7. ติดตาม ประเมิน และรายงานการดําเนินงานตามปฏิบัติการประจําปงบประมาณ รายไตรมาส 
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กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. งานข้อมูลสารสนเทศ 
(1) การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง 
(2) การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) การน าเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ 

2. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(1) จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรม Data Management Center (DMC) 
(2) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้วยโปรแกรม Education Management 

Information System (EMIS) 
(3) จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามโปรแกรม M-Obec และ B-Obec 
(4) ก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

ด้วยโปรแกรม G-Code 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 




