คู่มือการปฏิบตั ิ งาน

กลุ่มนโยบายและแผน

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

กลุ่มนโยบายและแผน
แนวคิด
เป็ นหน่ ว ยงานที่ส่ งเสริม สนับ สนุ น และประสานงานในเชิง นโยบาย ให้ส ถานศึกษา
จัด การศึก ษาเป็ น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึก ษาชาติ มุ่ ง เน้ น ผลสัม ฤทธิข์ องงาน
ตามยุทธศาสตร์เป็ นสาคัญ ( Strategic Result Based Management : SRBM ) ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting :
SPBB ) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารทีส่ นับสนุ นทีใ่ ช้โรงเรียนเป็ นฐาน
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน การกากับ
ติดตามผลอย่างเป็ นระบบ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ให้ก ารบริห ารและการจัด การศึก ษา ของเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุ น ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ของการปฏิรปู การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน
๓.๑ งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๓.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓.๓ งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๓.๔ งานแผนการจัดทีเ่ รียนให้นกั เรียน นักศึกษา

๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย
๔.๒ งานจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
๔.๓ งานบริหารงบประมาณ
๕. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๕.๑ งานติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๕.๒ งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๕.๓ งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
งานธุรการ
กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศ

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

กลุ่มงานวิ เคราะห์
งบประมาณ

กลุ่มงานติ ดตาม
ประเมิ นผลและรายงาน
ราย

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

 งานข้อมูลสารสนเทศ
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT)





งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
งานแผนการจัดทีเ่ รี ยนให้ นกั เรี ยน นักศึกษา

 งานวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่าย

 งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
 งานบริ หารงบประมาณ

 งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
 งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน

๑. งานธุรการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษา วิเ คราะห์ วางแผนจัด ระบบข้อ มู ล สารสนเทศและการบริห ารงานของ
กลุ่มนโยบายและแผน ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔. ประสานงานกับ กลุ่ ม อื่น ในส านั ก งาน และกลุ่ ม งานในกลุ่ ม นโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัวไปทราบ
่
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบ ัติงานของบุ คลากรในกลุ่ มนโยบายและแผนเป็ นระบบ คล่ องตัวรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง

งานข้อมูลสารสนเทศ

การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

และสถานศึกษา

การจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
การจัดระบบฐานข้อมูล

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาโปรแกรม
การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประสานเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

การติดตัง้ และพัฒนาระบบ
การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ สาร (ICT)

๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๑ การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
๑. ศึก ษาท าความเข้า ใจโปรแกรมระบบข้อ มูล พื้น ฐานของส่ ว นกลางให้
ชัดเจน เช่ น โปรแกรมข้อ มู ล นัก เรีย นรายบุ ค คล โปรแกรมข้อ มูล โรงเรีย น โปรแกรมข้อ มูล
บุคลากร โปรแกรมข้อมูลครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้าง ฯลฯ

๒. วางแผนและจัดเก็บ ข้อ มูล ให้เ ป็ นไปตามเวลาและเงื่อ นไขโดยมีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
๒.๑.๒ การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วางแผนการเก็บ ข้อ มูล โดยการศึก ษาวัต ถุ ป ระสงค์แ ละนโยบายของ
รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพืน้ ที่ ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศ
ทีจ่ ดั เก็บตามความต้องการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. จัด ท าและพัฒ นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้จ ัด ท าข้อ มูล สารสนเทศให้ค รอบคลุ ม
รายการข้อมูลสารสนเทศทีว่ างแผนไว้
๓. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทาเป็ นสารสนเทศ
๒.๑.๓ การทาสามะโนประชากรวัยเรียน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. กาหนดเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจัดทา
แผนทีก่ ารศึกษา (Education mapping) ร่วมกับสถานศึกษา
๒. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายประชากร ขัน้ ตอน วิธกี ารจัดทาสามะโนประชากร
วัยเรียน
๓. จัดทาเครือ่ งมือสามะโนประชากรวัยเรียน
๔. ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึกษาสารวจและจัดกระทาสามะโนประชากร
วัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษา
๕. จัดกระทาข้อมูลจากสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒.๑.๔ การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริ การ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
๒. ออกแบบวิธ ีการนาเสนอทัง้ แบบเอกสาร บนเครือ ข่ายและอื่น ๆ ตาม
ศักยภาพและข้อจากัดของทรัพยากรของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. นาเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ สถานศึกษาและหน่ วยงานใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปั ญหาอุปสรรค สาหรับการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการนาเสนอและพัฒนาระบบต่อไป

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีขอ้ มูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษา
๒. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทัวถึ
่ ง
กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึก ษา (Education
Information System : EIS) และโปรแกรมอื่น ๆ ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึน้

and

๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ การจัดระบบฐานข้อมูล
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาความต้อ งการ ความจ าเป็ น และประเภทข้อ มูล ของเขตพื้น ที่
การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อตัดสินใจและกาหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
๒. ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล นักเรียน
ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ฐานข้อมูลคุรภุ ณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม
ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บตั ิ
๑. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทาคู่มอื การใช้โปรแกรม
๓. ทดลองใช้โปรแกรม และประเมินผลการใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
๔. ประสานให้มกี ารจัดพัฒนาบุคลากรผูใ้ ช้โปรแกรม
๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer
Printer Scanner ฯลฯ
๒. กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ประสานการจัดหากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. จัดให้มกี ารใช้และบารุงรักษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง
๒. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถู กต้ อง ทันสมัย ของสถานศึกษา และส านั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information
System: EIS) พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
๒. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
๒.๓.๑ การติ ดตัง้ พัฒนา และดูแลระบบ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาสภาพการด าเนิ น การด้ า นการจัด ระบบเครือ ข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาทีม่ อี ยูเ่ ดิม
๒. ออกแบบ การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๓. ติดตัง้ ระบบและจัดทาคู่มอื การใช้ระบบ
๔. ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
๕. ประสานให้มกี ารจัดพัฒนาบุคลากรผูใ้ ช้ระบบ
๖. ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๒ การสนั บสนุนการใช้ เครือข่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (
ICT) เพื่อการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. กาหนดกรอบสารสนเทศทีค่ วรนาเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. วิเคราะห์ศกั ยภาพของวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในด้านความเพียงพอ คุม้ ค่า สมประโยชน์
๓. ออกแบบการน าเสนอตามศัก ยภาพของเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา เช่ น
Homepage Web Page CD-ROM Disks ฯลฯ
๔. ประสานหน่ วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
ร่วมพัฒนา Software
๕. น าเสนอสารสนเทศของเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น
Internet LAN โปรแกรมนาเสนอต่าง ๆ ฯลฯ

๖. ให้บ ริก ารและสนับ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษามีก ารใช้ เ ครือ ข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) รูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารเทศกับศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหาร
จัดการการสื่อสาร และการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govemment)
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แห่งชาติ

๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การจัดทาแผนกลยุทธ์

งานแผนการจัดทีเ่ รียนให้นักเรียน นักศึกษา

การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี งบประมาณ

งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา

๓.๑ งานวิ เคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์ ทิศทางและยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานเหนื อเขตพื้นที่การศึก ษา ได้แก่
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและศึกษา
ผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านและเป้ าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ
ได้แก่ เป้ าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลง
การจัดทาผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทีต่ อ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ข้อตกลงทีเ่ ขตพืน้ ทีท่ ากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
๔. ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจยั การจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้น ที่
การศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕. จัด ท าข้อ มูล สารสนเทศที่จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มที่ม ี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๖. เผยแพร่และสนับสนุ นให้หน่ วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา นาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ส่สู าธารณชนรับทราบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อใช้กาหนดทิศทางและกลยุทธ์จดั การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ
๕. แผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๓.๒ งานจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓.๒.๑ การจัดทาแผนกลยุทธ์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ทบทวนภารกิจ การจัด การศึก ษาของเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และศึก ษา
รายงานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มผี ลกระทบต่ อการจัดการศึกษาของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ก าหนดวิส ยั ทัศ น์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ า ประสงค์
(Corporate Objective) ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. กาหนดกลยุทธ์จดั การศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕. กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI)
๖. กาหนดเป้ าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ผลลัพ ธ์ท่สี อดคล้อ งกับข้อตกลงผลการปฏิบตั ิ งานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ทากับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๗. จัดทารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม
๘. จัดให้รบั ฟั งความคิดเห็นจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
๙. นาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑๐. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทราบ
๑๑. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีแผนกลยุทธ์จดั การศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๒.๒ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี งบประมาณ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้ รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

๒. วิเคราะห์เป้ าหมายผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ทบทวนกลยุ ท ธ์ เพื่อ ปรับ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
เป้ าหมายผลการปฏิบตั งิ านของเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ได้ทาร่างข้อตกลงไว้กบั สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๔. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)
๕. จ ดั ท ารายละเอีย ดแผนปฏิบ ตั กิ ารประจ าปี ง บประมาณ ซึ ่ง ระบุ
แผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่จะได้รบั และเงินนอกงบประมาณที่
ทาแผนระดมทรัพยากรไว้
๖. น าเสนอแผนปฏิบ ัติก ารขอความเห็ น ชอบคณะกรรมการเขตพื้น ที่
การศึกษา
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ
๘. สนับสนุ น ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ
การของสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. มีป ฏิทิน การปฏิ บ ัติ ง านเพื่อ วางแผนการบริห ารงานของเขตพื้น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๓.๓ งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิ กและโอนสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๒. นาหลักเกณฑ์และวิธกี าร เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. จัดทาแผนจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๔. ดาเนินการจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีจานวนและขนาดของสถานศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสภาพของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรวม และเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๔
๓. แนวปฏิบ ัติแ ละเกณฑ์ก ารพิจ ารณาขอขยายหรือ จัด ตัง้ สถานศึก ษาในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการ

๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สารวจประชากรวัยเรียน จากข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะ
จบการศึกษาของแต่ละระดับชัน้ รวมทัง้ ผูเ้ รียนจากการศึกษานอกระบบ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูล
ในการกาหนดเป้ าหมายการรับนักเรียนของแต่ละระดับชัน้
๒. จัดทาแผนและเป้ าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๓. ประสานการจัดทีเ่ รียนของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๔. รายงานผลการจัด ที่เ รีย นของนัก เรีย น นัก ศึก ษาของเขตพื้น ที่ก ารศึกษาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง
๒. ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานวิ เคราะห์งบประมาณ
งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การคานวณต้นทุนผลผลิต
การจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง : MTEF

งานจัดทาและเสนอของบประมาณ

การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดทา
คาของบประมาณ
การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าน

งานบริหารงบประมาณ

การโอนและเปลีย่ นแปลงงบประมาณ

๔.๑ งานวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย
๔.๑.๑ การคานวณต้นทุนผลผลิ ต
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ทีส่ ่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร
๒. วิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยแผนงาน/งาน/โครงการทีส่ ่งผลต่อผลผลิตหลัก
๓. คานวณต้นทุนผลผลิตหลัก
๔.๑.๒ การจัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง : (Medium term
Expenditure Framework : MTEF)
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์นโยบายหน่ วยเหนือทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะ
เกณฑ์การจัดสรรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานต่ องบบุคลากร งบอุ ดหนุ น
งบลงทุน งบดาเนินการ (งบเพื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษ งบเพื่อนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)
และรายจ่ายอื่น

๒. วิเ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานปี งบประมาณที่ ผ่ า นมาของเขตพื้ น ที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้ าหมายผลผลิต
ทีต่ อ้ งดาเนินการใน 3 ปี ขา้ งหน้า
๓. ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศึกษา ทัง้ จากเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ
๔. วิเคราะห์ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา ทัง้ จากเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ
๕. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปี ถ ัดไปอีก 1 ปี ใน
ลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้ฐานวงเงินงบประมาณทีใ่ ช้ในปี ปัจจุบนั
๖. เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
๗. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทากรอบ ประมาณการ
รายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ที่เป็ นปั จจุบนั ของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ชุดปฏิบตั กิ ารจัดทาแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๓. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน 7 ด้าน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา

๔.๒ งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
๔.๒.๑ การวิ เคราะห์ความเหมาะสมการจัดตัง้ งบประมาณ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. แจ้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หลัก เกณฑ์
ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดตัง้ งบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
๒. สถานศึก ษาจัด ท าค าของบประมาณและกรอบประมาณการรายจ่า ย
ระยะปานกลาง เสนอเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. วิเ คราะห์ ค วามเหมาะสมการจัด ตัง้ งบประมาณของสถานศึก ษาและ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้ าหมายผลผลิตทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ
๕. จัดทาค าของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา
๔.๒.๒ การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิ บตั ิ งาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รบั จัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. ประสานกับ กลุ่ ม งานนโยบายและแผน จัด ทาแผนปฏิบตั ิก ารประจาปี
งบประมาณของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะ
ได้รบั จัดสรร
๓. สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาให้ จ ัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ า
ปี งบประมาณซึง่ ระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินทีจ่ ะได้รบั จัดสรร
๔. จัด ท าร่ า งข้อ ตกลงผลการปฏิบ ัติง านระหว่ า งเขตพื้น ที่ก ารศึก ษากับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถานศึกษากับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอความ
เห็นชอบร่างข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการ
๕. เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานตามลาดับ
เพื่อจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านต่อไป
๖. รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ านจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๗. แจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาทราบผลการจัด สรรงบประมาณตามข้ อ ตกลง
ผลการปฏิบตั งิ านเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลง
ผลการปฏิบตั งิ าน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

๔.๓ การบริ หารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเ คราะห์ผ ลการติดตามประเมินผลต่ อ เงื่อ นไขความสาเร็จของงาน/โครงการ
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือ ต่างประเภทงบประมาณ (งบบุค ลากร งบอุดหนุ น
งบลงทุน งบดาเนินการ และรายจ่ายอื่น) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ใ นแผนงาน/งาน/โครงการที่เ ห็นว่ามีค วามจาเป็ นเร่งด่ว น
ตามนโยบายเร่งด่วน
๒. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็ น อ านาจของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีส่ อดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
๓. กาหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายที่เป็ นอานาจของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
๔. ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่สถานศึกษาสามารถดาเนินการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
ตามอานาจของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็ นไปตามภารกิจทีก่ าหนดไว้
ในแผนปฏิบตั กิ ารและเป็ นไปตามความจาเป็ นเร่งด่วน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

๕. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
กลุ่มงานติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงาน
งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
งานรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน

๕.๑ การติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบตั กิ ารของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนกากับติดตามตามแผนการปฏิบตั ปิ ระจาปี เพื่อเร่งจัดให้มกี ารดาเนินการ
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผน
๓. จัด ท าแผนการติ ด ตามการด าเนิ น การตามข้อ ตกลงผลการปฏิบ ัติ ง านของ
สถานศึกษา
๔. ประสานแผนการติดตาม กากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพืน้ ที่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. งาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนได้มกี ารนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๒. ทราบผลการดาเนิน งานระหว่า งและเมื่อ สิ้น สุด การดาเนิน งานตามแผนงาน/
งาน/โครงการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๒ การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบ ัติการประจ าปี ของเขตพื้นที่การศึ กษาและ
สถานศึกษา
๓. ร่วมกับสถานศึกษากาหนดปั จจัยหลักผลสาเร็จและตัวชีว้ ดั (Key Performance
Indicator : KPI) ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา
๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทาตัวชี้วดั ผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลง
ผลการปฏิบตั งิ าน
๕. ประเมินผลผลิตตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การด าเนิ น งานตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามตัว ชี้ ว ัด บรรลุ ผ ลส าเร็จ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๓ การรายงานผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานกาหนดและจัดส่งตามเวลาทีก่ าหนด
๒. จัดทารายงานผลการประเมินเป้ าหมายผลผลิตตาม ข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าน
๓. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เสนอ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเผยแพร่สาธารณชน
๔. วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของสถานศึกษา และจัดทาข้อสรุป
เสนอคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีรายงานผลการด าเนิ นงานที่มขี ้อมูลเพียงพอส าหรับปรับปรุงแผนกลยุทธและ
พัฒนาแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป
๒. สาธารณชนรับทราบผลการดาเนินงานของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลันกรอง
่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ประสานงานกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. แจ้งมติก ารประชุ มคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่ ม บุค คลที่เ กี่ย วข้อ ง
รับทราบและดาเนินการ
๕. ติด ตามผลการด าเนิ น งานที่เ กี่ย วข้อ งกับ มติ ท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการเขตพื้น ที่
การศึกษา

๖. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม/กลุ่มงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่
ได้รบั มอบหมาย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็ นไปอย่าง
ทัวถึ
่ งและมีคุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

