คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8มาตรา 34
วรรคสองได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจํานวน 183 เขตและ
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจํานวน 42 เขตและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาโดยแบ่งส่ วนราชการภายในสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นสําหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีบทบาทอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ 5 ประการซึ่งเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาการวิเคราะห์/
จั ดตั้งงบประมาณการตรวจสอบติ ดตามประเมินและรายงานผลปฏิบัติงานการจัดตั้ งยุ บรวมเลิกล้ ม และโอน
สถานศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และในปัจจุบันกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยังคงดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษาด้วย (เป็นภารกิจส่วนหนึ่งที่กําหนดไว้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) จากการวิเคราะห์บทบาทอํานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไว้ ณ โอกาสนี้

สร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนํา
บทนํา
แนวคิด
ขอบข่ายภารกิจ
กระบวน ขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสารบรรณ
งานประสานงานและให้บริการ
งานจัดการประชุมภายใน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 3 ระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติอ้างอิง
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติอ้างอิง
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ภาคผนวก
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 305/2561
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ส่วนที่ 1
บทนํา

1

บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนไว้ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2 .วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4. ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. งานข้อมูลสารสนเทศ (ส่วนหนึ่งของภารกิจงานที่กําหนดไว้ ในกลุ่ มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงานมีเป้าหมายมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน สามารถปฏิ บัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมเกิ ดความพึงพอใจและประโยชน์สุข แก่
ประชาชนนั้น นอกจากมีคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมีการกํากับ ดูแล
การให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานที่ดีด้วย จึงจะทําให้การบริหารงานและปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้
แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้น
ความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการมีส่วนร่วม
การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการ
ดําเนินการตามแผนการกํากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้คําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผนก่อนนําเสนอ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1. งานตามโครงสร้างของกลุ่มนโยบายและแผน
1.1 งานธุรการ
1.2 งานข้อมูลสารสนเทศ (ส่วนหนึ่งของภารกิจงานที่กําหนดไว้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 งานวิเคราะห์งบประมาณ
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1.6 งานติดตามประเมินและรายงานผล
1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มนโยบายและแผน
3. ทําหน้าที่กําหนดแผนงานมอบหมายงาน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
4. ช่วยปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. งานวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. งานวิเคราะห์งบประมาณ
5.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
5.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
5.3 งานจัดสรรงบประมาณ
5.4 งานบริหารงบประมาณ
6. งานติดตามประเมินและรายงานผล
6.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
6.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
6.3 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

3
งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานประสานงานและให้บริการ
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
- งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งานวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
- งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานบริหารงบประมาณ
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
- งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
- งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจําเป็นและปัญหาศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลสารสนเทศ
กําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
การดําเนินงาน
การวางแผนดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผน / โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม / สถานศึกษา
ดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม / สถานศึกษา
ดําเนินงาน
ตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน
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ส่วนที่ 2
คู่มือขัน้ ตอนการดําเนินงาน
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งานสารบรรณ
1. งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําเอกสาร
3.2 การส่งหนังสือราชการ
3.3 การรับหนังสือราชการ
3.4 การเก็บรักษาและการยืม
3.5 การทําลาย

4. คําจํากัดความ
งานสารบรรณคืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทําการรับการส่งการเก็บ
รักษาการยืมและการทําลายเอกสาร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือ
ราชการ
5.2 รับ–ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ Smart officeกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1) รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ Smart OBEC
2) เสนอผู้อํานวยการกลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
5) ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

งานประสานงานและให้บริการ
1. งานประสานงานและให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
2.2 เพื่อให้งานที่ดําเนินการมีมาตรฐานเกิดความสะดวกประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน
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2.3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน
3.2 อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

4. คําจํากัดความ
การประสานงานหมายถึงการจัดให้บุค ลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาทํ างานสัม พัน ธ์
สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบวิธีการทํางานอีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ
เพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระทําให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่ทําให้เกิดความสับสนขัดแย้งหรือเลื่อมล้ํากันทั้งนี้เพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นทําให้
ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/
ผู้รับบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสํานักงานและงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
5.2 ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสํานักงานทําให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ

งานจัดการประชุมภายใน
1. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการให้บริการและอํานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนโดยการศึกษาวิเคราะห์งานรวบรวมข้อมูลร่วม
กิจกรรมการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่กําหนด
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4. คําจํากัดความ
งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วม
ปรึกษาหารือชี้แจงอธิบายเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การการดําเนินงานของกลุ่มนโยบายและและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดไว้

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนและข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันตลอดจน
ได้รับข่าวสารองค์ความรู้จากภายนอกมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้

4. คําจํากัดความ
การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมกลั่นกรององค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวมกลั่นกรองจัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
5.4 สรุปและรายงานผล

งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
1. งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการ

9

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 3.2 รูปแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

4. คําจํากัดความ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารหมายถึงข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็วโดยมีรูปแบบและ
ช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข
5.2 จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
5.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานผลการดําเนินงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนํานโยบายจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

4. คําจํากัดความ
พัฒนานโยบายหมายถึงการดําเนินงานเพื่อศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศสังคมชุมชนในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความ
ต้องการบริบทของแต่ละพื้นที่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทํานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
5.6 เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อจัดทํา แผนพัฒนาการศึ กษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงเอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้วจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
5.3 กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กําหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
5.6 นําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
5.7 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

11

งานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
1. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปสู่การปฏิบัติ

4. คําจํากัดความ
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ห มายถึ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดนโยบายและ
งบประมาณการทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
รวมทั้งการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1
ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี
5.5 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน
5.7 ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
5.9 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
1. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้น
สังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
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4. คําจํากัดความ
แผนพั ฒนาการศึกษาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของ
จังหวัดที่จําเป็นต้องจัดทําเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่
จําเป็นต้องจัดทําเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดหมายถึงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาและกลุ่มจังหวัด
หมายถึงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การศึกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยคํานึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.6 ดําเนินการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดโดยคณะทํางานฯ
5.7 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงการจัดตั้งรวมหรือเลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2550
รวมถึงการดําเนินการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษา
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทําแผนจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.4 ดําเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนการรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิ การจั งหวัดและโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยสามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ

4. คําจํากัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณหมายถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้ง
นําข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมายถึงกระบวนการการวางแผน
ทางการเงินว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายได้อย่างไรโดยพิจารณาเงินรายได้จาก
ทุกแหล่งเป็นตัวกําหนดขีดจํากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์งบประมาณหมายถึงการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได้รายจ่ายและเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้โดย
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต้องการได้รับรายงานที่ต่างกันดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอ่าน
เข้าใจได้ง่ายแต่รายละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขาดตกบกพร่องรายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหารแต่ละระดับ
ต้องการโดยจัดทําขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษากลุ่มหรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสํารวจและ
รายงานข้อมูล
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
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5.3 คณะกรรมการประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯปรับปรุงแก้ไขแล้วนําเสนอ
ผู้อํานวยการฯพิจารณาใหม่
5.5 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ระบบการจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมาณของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
2. เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การประสานและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณหมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้
ผูกพันโดยเน้นการประมาณการกิจกรรมโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ
โครงการให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กําหนดในที่นี้หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาการเสนอของบประมาณหมายถึงการเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาได้เสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดได้แก่งบบุคลากรงบดําเนินงานงบ
ลงทุนงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึงสิ่งต่างๆที่ทําให้การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์
หรือทางการบริหารก็ตามการดําเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการวิธีการและแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้
เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นทรัพยากรทางการเงินวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากร
บุคคลด้วย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
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1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ
2) สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 การประสานส่งเสรมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสําหรับการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพื่อมิให้มีความซ้ําซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

งานจัดสรรงบประมาณ
1. งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4. คําจํากัดความ
งบประมาณหมายถึงจํานวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่างๆภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้/แผนงาน/โครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการจั ด สรรงบประมาณหมายถึ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันทั้งนี้อาจดําเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่
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สํานักงบประมาณกําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึงแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2)
คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและเกณฑ์ที่กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสนับสนุนให้กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/
หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการรองรับและรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจําปี
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/หรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี
6) ติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
5.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
1) วิเคราะห์นโยบายเป้าหมายผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปีเพื่อให้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
2) การกําหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาโดยยึด
ผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกําหนดแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อจัดทําเอกสารแผนฉบับร่างเพื่อเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
6) การติดตามประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา

งานบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. งานบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดําเนินการบริหารงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตั้งแต่กระบวนการสํารวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกรายการทุกโครงการการวิเคราะห์
ความสําคัญความจําเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ยหมายถึ ง การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงินต่าง
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งบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผน
งบประมาณผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงานจาก
สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี
5.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความสําเร็จ
ของงาน/โครงการภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
5.4 กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดําเนินการ
5.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
1. งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
งานติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์
3.2 แผนกํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามนโยบายและยุทธศาสตร์
3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

4. คําจํากัดความ
การติดตามหมายถึงกระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเป็นประจําหรือเป็น
ระยะโดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าวได้แก่การวัดปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้นใช่ช่วง
ระยะเวลาดําเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหาการจัดการและการนําทรัพยากรของโครงการ
มาใช้ว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนและกําหนดการหรือไม่วัตถุประสงค์ของ
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การติดตามคือต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้ในเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ
ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงานคือการกําหนดระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลในหน่วยงานซึ่ง
รายงานแต่ละประเภทนั้นก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไปรายงานจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการ
บริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้นควรที่
จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพฐ.
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทําแผนกํากับติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แผนกํากับติดตามการติดตามงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับเพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มี
การดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนฯ
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
5) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2
การติ ด ตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตามกํากับนิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบายและแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ

4. คําจํากัดความ
การประเมิ น ผลหมายถึ ง การตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของแผนงาน/โครงการตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) รายงานผลการดําเนินงาน
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทํารายงานผล
พร้อมข้อเสนอแนะ
2) สร้างแบบการประเมินแผนงานที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
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4) สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.

งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D)

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหมายถึง
กระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาด้วยการใช้คนเทคนิคและข่าวสารทั้งนี้โดยอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมาย
ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาซึ่ ง อาจจะเป็ น ผลผลิ ต บริ ก ารหรื อ ความพึ ง พอใจโดยกระบวนการดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการเป็นผู้นําและการประเมินผล

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานโดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
5.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
5.6 เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ได้ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

21

ส่วนที่ 3
ระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติอ้างอิง
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ระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติอ้างอิง
คําสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
คําสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ. 2525
ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 – ปัจจุบัน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระรวงศึกษาธิการว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527
แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2552 - 2554
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติฉบับที่ 2
แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ของสํานักงบประมาณ
โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน
คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่ ๓๐๕/๒๕๖๑
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
.............................................
ตามคําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้มีคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่ ๓๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ , คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๓๘๐/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ของกลุ่มอํานวยการและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,คําสั่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ของกลุ่ ม อํ า นวยการ และกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ,คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๑๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล, คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่ ๑๘๒/
๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๒๓๐ /
๒๕๖๑
เรื่อง แก้ไขคํ าสั่งมอบหมายหน้าที่ค วามรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น
เนื่องจากในงบประมาณปี ๒๕๖๑ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เกษียณอายุราชการ จํ านวน ๒ ราย จึงต้ อง
ปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ประกอบกับคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
/ เมื่อวันที่...
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เมื่อวันที ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ภารกิจงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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กลุ่มนโยบายและแผน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๕๓ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
๒. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๓. วิ เ คราะห์ การจั ด ตั้ ง งบประมาณ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และแจ้ ง การจั ด สรร
งบประมาณ
๔. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน
๕. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเลิกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลง
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเป็น
ต้องมอบหมายภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตามกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน
คําจํากัดความ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑. นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคําแหง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อํานวยการ ควบคุม
ดูแล กํากับ ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและ
แผน ดังนี้ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น การวิเคราะห์ จัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณ และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน และดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจ ๕ งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คือ งานธุรการ งานข้อมูล
สารสนเทศ งานนโยบาย และแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางจินตนา องค์ปรีชา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในกรณีผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยใช้ความรู้
/ ความสามารถ...
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ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์นโยบายและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๕. จัดทําแผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๖. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามผล
๗. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านนโยบายและแผนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘. การจัดแผนและยุทธศาสตร์จังหวัด
๙. ให้คําแนะนํา ปรึกษา และช่วยปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้งบประมาณ
และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางช่อเพชร สุนทรวิภาต ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกําหนดตําแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
๒. จัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์
๓. จัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. ขอสนับสนุนงบประมาณชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
๕. จัดทํา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานและตรวจการจ้าง
๖. จัดทํา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา
๗. การจัดทําแผนการใช้จ่ายและงานบริหารงบประมาณ
๘. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๙. จัดทํา และเสนอของบประมาณโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
๑๐.จัดทํา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)
๑๑. จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
๑๒. จัดทํา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า–ประปา
๑๓. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สพป.สพ.๑ และสถานศึกษา
๑๔. งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
๑๕. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖. การจัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
๑๗. การจัดสรรงบประมาณบริหารและพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๘. จัดตั้งงบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน
๑๙. จัดตั้งงบประมาณกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินเดือนเต็มขั้น
๒๐. จัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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๒๑. การดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดั บอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒. การการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน
๒๒.๑ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนฯ
๒๒.๒ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยครอบครัว
๒๓. การจัดทําและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณทุกรายการ
๒๔. การจัดสรรงบประมาณประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. การจัดสรรงบประมาณ
๒๕.๑ ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
๒๕.๒ อัตราจ้างนักการภารโรง
๒๕.๓ อัตราจ้างครูรายเดือน ตามโครงการยกระดับคุณภาพฯ
๒๕.๔ พนักงานพิมพ์ดีด, เจ้าหน้าที่เวรยาม, พนักงานขับรถ และพนักงานทําความสะอาด
๒๕.๕ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๒๕.๖ ครูธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
๒๖. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบุคลากร
๒๗. การดําเนินการรายการครูสอนภาษาต่างประเทศ
๒๘. จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพป.และสถานศึกษา
๒๙. จัดทํา และจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
๓๐. จัดสรรงบประมาณค่าวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
๓๑. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
๓๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางวาสิฎฐี ดวงจินดา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์นโยบายและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒. ดําเนินการ รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
๓. การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การดําเนินการและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๕. การติดตามผลการดําเนินงานตามนโนบายและกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับ
งบประมาณจาก สพฐ.
๖. การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี(GPP)
๗. การจัดทําแผนจัดชั้นเรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
/ประสบการณ์...
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ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่ง ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๒. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
๓. จัดทําและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ สพป.สพ.๑ และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
๔. จัดทําข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๕. จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษา (Education
Management
Information System : EMIS)
๕.๑ ข้อมูลครู บุคลากรของสถานศึกษา
๕.๒ ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
๕.๓ ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-OBEC)
๕.๔ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี(ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
๖. จัดทําข้อมูลระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
๗. จัดทําข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
๘. จัดทําข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (MOI)
๙. จัดทําข้อมูลทั่วไปและข้อมูลหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. พัฒนาจัดทําคลังข้อมูลและการบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. นางสาวชนิดา แสวงคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิ ชาการ การวิ เคราะห์ นโยบายและการวางแผน ตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ การติดตามประเมินผลและรายงานด้านนโยบายการจัดการศึกษา
๒. การจัดทําแผนกํากับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การรายงานแผนและผลการดําเนินงานตามที่ สพฐ.กําหนด
- การรายงานการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปี ปีละ ๒ ครั้ง (ของ สตผ.)
5. การรายงานการจัดการศึกษาประจําปี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
6. การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Me
๖.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงาน
๖.๒ ข้อมูลบุคลากรในสํานักงาน
๖.๓ คณะเครือข่าย E-Me
๖.๔ ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
๖.๕ ข้อมูลอื่นที่ระบบกําหนด
/7. การติดตาม...
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7. การติดตาม/ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES
เกี่ยวกับการรายงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ.
8. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
๘.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๒ ผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ ๖
๘.๓ ผู้ตรวจราชการอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
9. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานงานธุรการ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง ดังนี้
๑. งานธุรการกลุ่มจัดทําลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ ในระบบ ICT และอื่น ๆ
๒. รับหนังสือหน้าเว็บไซต์สํานักต่าง ๆ ของ สพฐ. ที่กลุม่ รับผิดชอบ
๓. ประสานงานและให้บริการกับกลุ่มอื่นในสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๔. การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๕. การจัดการความรู้ (KM) ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๖. การดําเนินการควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๗. การไปราชการ
๑) จัดทําสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่กํากับ ดูแล กลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่ม และ บุคลากรในกลุ่ม
๒) ทุกเย็นส่งสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการ ให้กลุ่มอํานวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา
ตรวจสอบการไปราชการ เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง
๘. การลาทุกประเภท
๑) จัดทําแบบฟอร์มแบบใบลา
๒) ตรวจสอบรายละเอียดแบบใบลาให้เรียบร้อย กรอกข้อมูลสถิติการลา
ในปีงบประมาณ ในแบบใบลา พร้อมลงลายชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
๓) บันทึกขออนุญาตลาของรองผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม
ในระบบ i-office ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตลงนามอนุญาต
๔) จัดทําสมุดขออนุญาตลาของกลุ่ม พร้อมบันทึกการลาของทุกคนที่ขออนุญาตลา
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตลงนามอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ทุกเย็นส่งให้กลุ่มอํานวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา ตรวจสอบ
การลา เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง
๕) จัดทํารายละเอียดการลา เพื่อสรุปการลาทุกประเภท ของ รองผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการ
กลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม
๖) สรุปวันลาครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง และสรุปการลาทั้งปีงบประมาณ
ของ รองผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (โดยสรุปวันลา
/ ครึ่งปีแรก...
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ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และสรุปวันลาทุกสิ้นปีตามปีปฏิทิน ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป)
๗) จัดทําสรุปวันลาของรองผู้อํานวยการ บุคลากรในกลุ่ม กรณี ย้าย หรือไปช่วยราชการ
สังกัดอื่น
๘) จัดเก็บข้อมูลการลาหลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะดวกในการสืบค้น
๙. บันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกํากับ ติดตาม
การบันทึก ข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด ตามที่กําหนดในโปรแกรมทางเว็บไซต์
http://e-budget.jobobec.in.th
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...

