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กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 

1.  นางอุณารัตน์  ลาผ่าน  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
     รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกลุ่มงานนโยบายและแผน และงานศูนย์   
      เทคโนโลยีสารสนเทศ       

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ที่มีลักษณะความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน โดย
ต้องมีการจัดการ ก ากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 1. วางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีการเพ่ือให้งานในกลุ่มเป็นไป                     
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ถูกระเบียบ และทันตามก าหนดเวลาของทางราชการ 
 2.  วิเคราะห์พัฒนาทิศทางและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            3.  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นคู่มือการบริหารจัดการศึกษา 
 4.  ประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและ             
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 6.  ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอ่ืนที่มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกลุ่ม
นโยบายและแผน 
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน 
 8.  วิจัยพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัด 
 9.  พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ขนาดพอเหมาะและจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
1. งานนโยบายและแผน 
 1.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  1.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.2  ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.3  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.5  จัดท านโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  1.6  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
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 2.  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.1  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  2.3  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ
ประเมินสภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
  2.4  ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค ์และค่านิยมองค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.5  ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6  ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ ์และตัวชี้วดัความส าเรจ็ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 
  2.7  น าเสนอแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อคระกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.8  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  2.9  สนบัสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.10  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.3  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.4  จัดท ารายละเอียดแผนปฏบิัติการประจ าป ี
  3.5  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหส้ถานศึกษา และสาธารณชน 
  3.7  ด าเนินการบรหิารแผนสู่การปฏิบัต ิ
  3.8  สนบัสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  3.9  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงาน 
  3.10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4.  งานบรหิารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  4.1  ประสานงานเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหารยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการการศึกษา
ระดับจังหวัด 
  4.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีสว่นรว่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4.3  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  4.4  จัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขบัเคลื่อนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
  4.5  จัดท าแผนปฏิบัตริาชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแลว้เสนอต่อบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
  4.6  ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการศึกษาประจ าปีของจังหวดั 
  4.7  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงาน 
  4.8  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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2. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 ๑.  กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ 
      ๑.1  ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      1.2  ติดตั้งดูแลบ ารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      1.๓  ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      1.๔  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
      1.๕  พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      1.๖  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อื่น ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
                1.๗  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒.  กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและหน้าที่เก่ียวกับ 
   2.๑  ศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
       2.๒   พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
       2.๓  พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
       2.๔  พัฒนาปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ส านักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา 
       2.๕   ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้มีบทบาทและหน้าที่เก่ียวกับ 
      3.๑  สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      3.๒   สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      3.๓   สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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               3.๔  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      3.๕  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
                3.๖  นิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
         4.  งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบรหิาร 
       4.1  ศึกษา วเิคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                  4.2  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
       4.3  จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                  4.4  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4.5  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           5.  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
                  5.1  วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3   พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการใช้และบ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่อง ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           6.  งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบรหิาร (ICT Network) 
 6.1  ศึกษาสภาพการด าเนนิงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.2  พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการบริหาร 
 6.3  ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือการใช้งาน 
 6.4  จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบ
ป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครอืข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 6.5  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงาน 
  6.6  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

แนบท้ายค าสั่ง  สพป.อุบลราชธานี เขต 1   ที่  608/2560  ลว 22 ธันวาคม  2560 
 

2.  นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 39  ปฏิบัต ิ   
     หนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1 กรณีผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถ          
     ปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้    
     หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณดังนี ้
 งานวิเคราะห์งบประมาณ 

1.  งานวเิคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
  1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งส ารวจและรายงาน
ข้อมูล 
  1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  1.3  คณะกรรมการ ประชุมด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใชจ้่าย 
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจา่ยของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอผู้อ านวยการฯ พิจารณา กรณีพิจารณาไม่เหน็ชอบ
เอกสารรายงาน มอบเจา้หน้าทีน่ ากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผู้อ านวยการฯ พิจารณาใหม่ 
  1.5  จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
  2.1  การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าป ีและในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
               2.1.1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ และวธิีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ     
               2.1.2.  สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.1.3.  คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
               2.1.4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
               2.1.5.  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
               2.1.6.  ด าเนนิการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนนิการ 
               2.1.7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2.2  การประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
               2.2.1.  ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
              2.2.2.  วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสงักัด 
               2.2.3.  เสนอผู้บังคบับัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรบัการสนบัสนุนฯ 
               2.2.4.  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาใหส้ถานศึกษารบัทราบเพ่ือ
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
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               2.2.5.  รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนนุงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร            
ทางการศึกษาจากหนว่ยงานภายนอก 
 3.  งานจัดสรรงบประมาณ 
      3.1  การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
          3.1.1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
            3.1.2.  คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วเิคราะห์จดัสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ท่ีก าหนด 
            3.1.3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา
รวมทั้งหนว่ยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
            3.1.4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนบัสนุนให้กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรบั รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
             3.1.5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนนุชว่ยเหลือกลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนว่ยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             3.1.6.  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
       3.2  การจดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี
         3.2.1.  วิเคราะหน์โยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของหนว่ยงาน 
        3.2.2.  การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา โดย
ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
         3.2.3.  การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานใหส้ถานศึกษา 
         3.2.4.  จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบรหิาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าเอกสารแผนฉบับร่างเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 
         3.2.5.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
         3.2.6.  การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 
 4.  งานบรหิารงบประมาณ (การโอนและเปลีย่นแปลงงบประมาณ) 
  4.1  ศึกษาขอ้มูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบรหิารการเงนิและสินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา 
  4.2  คณะกรรมการพิจารณาเงนิเหลือจ่ายและโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณประจ าปี 
  4.3  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและตา่งแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
  4.4  ก าหนดแนวทางและวธิีการการใชเ้งินเหลือจ่าย 
  4.5  จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
  4.6  เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเหน็ชอบ 
  4.7  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
  4.8  รายงานการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  4.9  แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนว่ยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ด าเนินการ 
       4.10  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
           4.11 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 4.12  งานประมวลผลผลิตมวลรวมของจังหวัด(GPP) สาขาการศึกษา 
 4.13  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณจัดสรรงบประมาณคา่เช่าบ้าน 

         4.14 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3.  นางวาสนา  มุสิกสาร   เจา้พนักงานธรุการ ช านาญงาน   ต าแหน่งเลขที่ อ 45 
     ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผลมีหน้าที่รับผิดชอบ ดงันี้ 
     งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
  1.  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ             
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1  การติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายและกลยุทธ์สพฐ. 
            1.1.1.  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
รวมทั้งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
    1.1.2.  จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
แผนก ากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือก ากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
    1.1.3.  จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจน 
และสะดวกต่อการติดตามแกละรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 
    1.1.4.  เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผูม้ีอ านาจพิจารณา 
    1.1.5.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
    1.1.6.  การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.  งานประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1  ประเมินผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.1.1.  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.1.2.  ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
    2.1.3.  ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
    2.1.4.  สรปุผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.1.5.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
    2.1.6.  สรปุผลการด าเนนิงาน 
   2.2  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2.1.  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดท ารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
    2.2.2.  ประเมินผลงานระยะสิน้สุดแผนและจัดท ารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปพัฒนางานองค์กร 
    2.2.3.  สรปุผลการด าเนนิงาน 
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   2.3  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.3.1.  ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
    2.3.2.  สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
    2.3.3.  ประสานผูเ้กี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีสว่นรว่ม 
    2.3.4.  สรปุผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบรหิารพิจารณา 
    2.3.5.  สรปุผลการด าเนนิงาน 
  3.  แผนพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.1  ศึกษาสภาพการด าเนนิงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2  ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
   3.3  ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.4  จัดท ากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ       
ความต้องการของหนว่ยงาน 
   3.5  ด าเนินงานวิจยัและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
   3.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้รับการวิจัยและส่งเสริมให้น าไปใช ้ทั้งในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 
4.  นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 57  ปฏบิัติหน้าที่หัวหน้า   
     กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบและปฎิบัติงาน ดังนี ้
     งานข้อมูลสารสนเทศ 
   1.  การจดัเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา การจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรมระบบบริหารงาน
นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center : DMC  เพ่ือใช้ประกอบการจัดตัง้ จัดสรรงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพ้ืนฐานยากจน และนักเรียนประจ าพักนอน 
 2.  งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(Education Management Information System : EMIS) 
  2.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของสว่นกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเงื่อนไข  
  2.2  จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารให้ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผูร้ับบริการ 
  2.3  ออกแบบวิธีการน าเสนอ รูปแบบเอกสาร และระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  2.4  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
  2.5  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
  3.  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 
  4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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5  นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว     เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 63 
    ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานธรุการมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

งานธรุการ 

 1.  งานสารบรรณ 
  1.1  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ 
         1.2  รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนดโดยจดัท าและพัฒนาก ากับดูแลการรบั – ส่ง หนังสือ
ด้วยระบบ Smart Area  กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย 
              1.2.1   รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบยีนรับ/ส่งทางระบบ Smart Area 
   1.2.2   เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
   1.1.3   เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
   1.2.4   เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
   1.2.5   ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
  1.3  ตรวจสอบการรบั – ส่ง หนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคมุการส่ง
หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุม่นโยบายและแผน 
  1.5  ปรับปรุงและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสอืราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข                
อย่างต่อเนื่อง   
 2.  งานประสานงานและให้บรกิาร 
  2.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน      
  2.2  ชว่ยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยภีายในส านักงาน ท าให้ระบบ                         
มีประสิทธิภาพ 
  2.3  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน  
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ 
  2.4  สรปุและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 3.  งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
  3.1  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.4  จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน 
 4.  งานจัดการความรูภ้ายในกลุม่ 
  4.1  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
  4.2  การรวบรวม กลั่นกรอง จดัเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  4.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู ้
  4.4  สรปุและรายงานผล 
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 5.  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศกึษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรยีน และโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรยีนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจงัหวัด 
   5.3  จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชัน้เรียน และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
   5.4  ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เบิก การขยายชั้นเรยีน และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
   5.5  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนนิงาน 
   5.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    5.6.1.  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
    5.6.2.  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัตงิานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
    5.6.3. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต 
    5.6.4.  การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง 
  6.  การจัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน 
   6.1.  ค่าตอบแทนจ้างครธูุรการโรงเรียน 
        6.2.  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง 
  7.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง  
  8.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนจ้างครูอัตราจ้างโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบครู    
สาขาขาดแคลน 
     9.  การจัดสรรงบประมาณคา่ตอบแทนการจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
               10.  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกรณเีงินเดือนเต็มขั้น 
     11.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 
6. นางสาวธมลวรรณ   ทิณพฒัน์   ลูกจ้างชั่วคราว  มีหนา้ทีร่ับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานราชการ 

   ดังนี ้

 1.  งานสารบรรณ 
  1.1  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  รับ – ส่ง          
หนังสือราชการ 
        1.2  รับ – ส่ง หนงัสือราชการตามระบบที่ก าหนดโดยจดัท าและพัฒนาก ากับดูแลการ  รับ – ส่ง หนังสือ
ด้วยระบบ Smart Area  กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย 
               1.2.1  รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบยีนรับ/ส่งทางระบบ Smart Area 
    1.2.2   เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
    1.2.3   เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
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    1.2.4   เสนอผู้อ านวยการกลุม่ ตรวจสอบความถูกต้อง 
    1.2.5   ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
  1.3  ตรวจสอบการรบั – ส่ง หนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคมุการส่ง
หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุม่นโยบายและแผน 
  1.5  ปรับปรุงและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสอืราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข                
อย่างต่อเนื่อง   
  1.6  เชิญประชุม จัดพิมพ์วาระการประชุมจัดพิมพ์รายงานการประชุม และประสานการประชุมกับ
คณะกรรมการฯ 
  1.7  งานประสานงานด้านธุรการกลุ่มงาน 
  1.8  งานด้าน ICT อ่ืนที่ต้องใช้ Internet ดังนี้ จัดพิมพ์ข้อมูลรายงานตามระบบ  E - Mes 
จัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

1.10 ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ 
  1.10  อ านวยความสะดวกให้บริการผู้มาติดต่อราชการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานีและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
  1.11  ช่วยเหลือในการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี 
  1.12  ช่วยจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการขับเคลื่อนนโยบายและผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และ  ศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี  
  1.13   การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าที่ดิน (วดัร้าง) 
  1.14   การของบประมาณค่าควบคุมงานจ้าง 
  1.15  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 2.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
  


