
 
 

 

  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
     ที่ 281 / ๒๕๖3 

เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                                 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติรำชกำร 

         ------------------------------- 

  ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  เห็นสมควรต้องปรับปรุงกำร
ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ตำมค ำสั่งสักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร                  
ที่ 167/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำนในหน้ำที่เพ่ือให้
สอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือให้กำรบริกำรติดต่อสถำนศึกษำ ส่วน
รำชกำร หน่วยงำน องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไปเกิดควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ๓๗แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มำตรำ ๒๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง  ก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง แบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 
และระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วย  กำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำรอนุญำต                  
กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร  ที่ใช้อยู่ก่อนนี้ทุกค ำสั่งและใช้ค ำสั่งนี้แทนค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำรเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน  ดังนี้  

กลุ่มนโยบายและแผน 

๑.นางนีรนาท ห้วยทราย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                         
ต าแหน่งเลขที่ อ.๓3  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ จัดระบบบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๒ ติดตำม ดูแล ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและ
แผนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 

๑.๓ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  ในกลุ่มนโยบำยและแผน แก้ไขปรับปรุงกำร 
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  ๑.๔ ติดตำม ดูแล ควบคุม ก ำกับและเร่งรัดด ำเนินงำนของธุรกำร กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                    



 

๒ 
 

มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ,มติคณะรัฐมนตรี ,กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
  ๑.๕ วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสำร/งำน ทุกเรื่องของทุกกลุ่มงำน ก่อน
น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
  ๑.๖ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
  ๑.๗ งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๑.๗.๑ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี 
   ๑.๗.๒ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
  ๑.๘ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
  ๑.๙ ให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
  ๑.๑๐ เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน 
  ๑.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๑.๑๒ กรณีท่ี นำงนีรนำท ห้วยทรำย   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ 
 ๑. นำงสำวอมรรัตน์ กนกตระกูล, ๒. นำยชูกิจ  พำพันธ์, 3. นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงศ์, 4. นำยรุ่งเรือง                    
อำจหำญ, 5. นำยรำเชนทร์ มหำนิล , 6.นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
๒.งานธุรการ 

๒.๑นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๔0                           
ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นล ำดับที่ 6 ในกรณี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  ๒.๑.๒ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนระบบข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบงำนเอกสำรของกลุ่ม
นโยบำยและแผน  ให้สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนและประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
  ๒.๑.๓ วิเครำะห์หนังสือรำชกำรทุกประเภทก่อนลงทะเบียนรับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ                
และปฏิบัติงำนสำรบรรณรับหนังสือรำชกำร จัดส่งให้กลุ่มงำนต่ำงๆ ได้ปฏิบัติตำมภำรกิจ 
  ๒.๑.๔ วำงแผนออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำร
บรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

๒.๑.๕ จัดท ำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรของกลุ่มนโยบำยและแผน ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กำรรับ- ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแลกำรรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบำยและแผน และ AMSS++  แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
  ๒.๑.๖ จัดท ำทะเบียนคุมงำนเร่งด่วนที่มำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๑.๗ ติดตำมเร่งรัดงำนตำมข้อง ๒.๑.๕ 
  ๒.๑.๘ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของกลุ่ม 
  ๒.๑.๙ ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนของกลุ่มงำน 



 

๓ 
 

  ๒.๑.๑๐ ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มงำน                
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
  ๒.๑.๑๑ ติดตำมกำรเสนอแฟ้มทุกกลุ่มงำนที่เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำมและด ำเนินกำรตำม
ระเบียบงำนสำรบรรณแล้วส่งมอบให้กลุ่มงำน 
  ๒.๑.๑๒ ปฏิบัติงำนขอท ำลำยหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒.๑.๑๓ จัดให้มีทะเบียนขออนุญำตออกนอกส ำนักงำนฯ 
  ๒.๑.๑๔ แจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ข้ำรำชกำรในกลุ่มนโยบำยและแผน
ทรำบและจัดเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
  ๒.๑.๑๕ ประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยวัสดุ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  ๒.๑.๑๖ อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  ๒.๑.๑๗ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนกลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
  ๒.๑.๑๘ ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มงำนต่ำงๆในกลุ่มนโยบำยและแผน 
และ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร ดังนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
ระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับกำรบริหำรกำรศึกษำ  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ระบบ
จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 
                     ๒.๑.๑๙ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
  ๒.๑.๒๐ กรณีท่ี นำยเชษฐ์กิตติ  แดงอำจ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                           
นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงค ์ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
๓.กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๓.๑ นายชูกิจ พาพันธ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  
อ.37 ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นล ำดับที่  ๒ ในกรณี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  ๓.๑.๒ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
   - วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กลยุทธ์ 
ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร แผลพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและศึกษำผลกำรวิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้สำธำรณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ ข้อตกลงกำรจัดท ำผลผลิต ข้อตกลกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำ
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - วิเครำะห์กำรจัดกำรศึกษำท้ังด้ำนปริมำณและคุณภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
   - ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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   - จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
   - จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ   
   - เสนอคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำย                
กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   -ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  ๓.๑.๓ งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   - ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและศึกษำรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศที่เก่ียวข้อง 
   - ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
   - วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (SWOT) และประเมินสภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิค                     
School mapping 
   - ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์ (Goal) ของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ก ำหนดยุทธศำสตร์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ก ำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
   - ก ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณและคุณภำพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรสร้ำงแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
   - จัดประชุมพิจำรณำร่ำงกลยุทธ์ 
   - น ำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร 
กศจ.มุกดำหำร 
   - น ำเสนอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - เผยแพร่ประกำศต่อสำรธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๑.๔ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   -ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   - วิเครำะห์เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อปรับแผนงำน/
งำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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   - ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - วิเครำะห์เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงำน/โครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำร
ปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่ (LEPA) ตำมท่ีได้ท ำข้อตกลงไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และเกณฑ์กำรจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เพ่ือยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร 
   - น ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรเพือ่ขอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - ประชุมชี้แจงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนรับทรำบ 
   - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 
   - ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
   - สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
   - ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ๓.๑.๕ งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๓.๑.๖ งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
   - ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 
   - จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำเสนอ
ขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยขั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร และโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
   - ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ๓.๑.๗ งำนขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
   - ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่ำเหมำะสมและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
   - รำยงำนกำรประชุมของโรงเรียนที่ได้รับควำมเห็นขอบจำกคณะกรรมกำรกำร
สถำนศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน สมำคมครู และผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ ฯ ล ฯ 
   - วิเครำะห์เหตุผลควำมจ ำเป็นว่ำควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่ำเดิมอย่ำงไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่ำงรวมทั้งรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - น ำเสนอขอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
   - รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

๓.๑.8 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.9 กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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  ๓.๑.๑0 เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน    
  ๓.๑.๑1 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๓.๑.๑2 กรณีท่ี นำยชูกิจ  พำพันธ์  ไม่อยู่หรือ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นำยรุ่งเรือง      
อำจหำญ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๓.๒ นายรุ่งเรือง  อาจหาญ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  
อ. 38  ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
   - วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลยุทธ์ 
ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร แผลพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและศึกษำผลกำรวิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้สำธำรณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ ข้อตกลงกำรจัดท ำผลผลิต ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำ
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - วิเครำะห์กำรจัดกำรศึกษำท้ังด้ำนปริมำณและคุณภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
   - ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   - จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
   - จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ   
   - เสนอคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำร
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   -.ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  ๓..๒.๒ งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   - ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและศึกษำรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศที่เก่ียวข้อง 
   - ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
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   - วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (SWOT) และประเมินสภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิค                     
School mapping 
   - ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์ (Goal) ของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ก ำหนดยุทธศำสตร์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ก ำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
   - ก ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณและคุณภำพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรสร้ำงแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
   - จัดประชุมพิจำรณำร่ำงกลยุทธ์ 
   - น ำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร 
กศจ.มุกดำหำร 
   - น ำเสนอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - เผยแพร่ประกำศต่อสำรธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒.๓ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   - ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   - วิเครำะห์เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อปรับแผนงำน/
งำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - วิเครำะห์เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงำน/โครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำร
ปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่ (LEPA) ตำมท่ีได้ท ำข้อตกลงไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และเกณฑ์กำรจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เพ่ือยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร 
   - น ำเสนอแผนปฏบิัติรำชกำรเพื่อขอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - ประชุมชี้แจงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนรับทรำบ 
   - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 
   - ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
   - สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
   - ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ๓.๒.๔ งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๓.๒.๕ งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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   - ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
   - ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 
   - จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำเสนอ
ขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร 
   - ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยขั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร และโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
   - ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ๓.๒.๖ งำนขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
   - ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่ำเหมำะสมและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
   - รำยงำนกำรประชุมของโรงเรียนที่ได้รับควำมเห็นขอบจำกคณะกรรมกำรกำร
สถำนศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน สมำคมครู และผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ ฯ ล ฯ 
   - วิเครำะห์เหตุผลควำมจ ำเป็นว่ำควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่ำเดิมอย่ำงไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่ำงรวมทั้งรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร กศจ.มุกดำหำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - น ำเสนอขอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
   - รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

๓.๒.7 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓.๒.8 กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  ๓.๒.9 เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน 
    ๓.๒.๑0 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๓.๒.๑1 กรณีท่ี นำยรุ่งเรือง  อำจหำญ ไม่อยู่หรือ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นำยชูกิจ               
พำพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 
๔.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

๔.๑  นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขที่ อ.๓4  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๔.๑.๑  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นล ำดับที่ ๑ ในกรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถ  ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
                 4.1.2 งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
    - ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
    - ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

      4.1.3 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
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   - กำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป, โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล, 
โรงเรียนประชำรัฐ, โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
   - กำรเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กรณีเร่งด่วน งบลงทุน งบด ำเนินงำน 
และงบรำยจ่ำยอ่ืน 
   - กำรเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กรณีประสบภัยธรรมชำติ ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 
               4.1.4 งำนจัดสรรงบประมำณ 
   - กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป, โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล, 
โรงเรียนประชำรัฐ, โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
   - กำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กรณีเร่งด่วน งบลงทุน งบด ำเนินงำน  
และงบรำยจ่ำยอ่ืน 
   - กำรกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กรณีประสบภัยธรรมชำติ ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 
 4.1.5 งำนบริหำรงบประมำณ 
                      - กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   - กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำยประจ ำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 4.1.6 งำนติดตำม และรำยงำนผล  

  - กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของโรงเรียนใน
สังกัดที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

  - กำรรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของโรงเรียนในสังกัดที่
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

  - กำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรเงินของโรงเรียนในสังกัด(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน) 
          - กำรรำยงำนอื่น ๆ ให้กับ สพฐ.   
    4.1.7 งำนจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

     4.1.8 เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน  
    4.1.9 งำนเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้ขอรับบริกำร 
    4.1.10 งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเก่ียวกับกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนในสังกัด 

 4.1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 1.1.12 กรณีนำงสำวอมรรัตน์  กนกตระกูล  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                       
นำยรำเชนทร์  มหำนิล ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
 ๔.๒. นายราเชนทร์ มหานิล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ.39 ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
 4.2.1.งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
   -ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณ  



 

๑๐ 
 

   - รวบรวมข้อมูล รำยงำนข้อมูลงบบุคลำกร ได้แก่ ธุรกำร 9,000 ธุรกำร 15,000 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร พนักงำนรำชกำร ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต นักกำรภำรโรง งบบุคลำกร อ่ืนๆ เพื่อเสนอขอ
งบประมำณในแต่ละปี 
   - รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
ตำมค ำของบประมำณของโรงเรียน 
   - แจ้งนโยบำยแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร เช่น กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเร่งรัดสำธำรณูปโภค ฯลฯ 
   - วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต 
ทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ  

      4.2.2.งำนจัดสรรงบประมำณ  
   -ศึกษำ วิเครำะห์ รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
   - แจ้งจัดสรรงบประมำณงบบุคลำกรทุกรำยกำร เพ่ือให้กลุ่มบริหำรกำรเงินและกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรตำมภำระกิจ 
   - แจ้งจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน ตำมท่ีขอรับกำรสนับสนุน ให้เพียงพอตำมควำม
ประสงค์ 
   -คณะท ำงำนจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์ จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณและเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
   - แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ทรำบผล
กำรจัดสรรงบประมำณ เช่น เงินอุดหนุนรำยหัว ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน กำรจัดสรรงบบุคลำกร ฯลฯ 
     4.2.3.งำนรำยงำนข้อมูลในระบบ 
   - ศึกษำ และให้ค ำแนะน ำกำรลงข้อมูลของโรงเรียนในระบบบัญชีโรงเรียน 
https://e-budget.jobobec.in.th/  ในแต่ละปีงบประมำณ (ปีละ 2 ครั้ง) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน 
   - ศึกษำ และแจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำรกรอกข้อมูลกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค ในแต่
ละไตรมำส 
     4.2.4.เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน  
     4.2.5.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
     ๔.๒.6 กรณีท่ี นำยรำเชนทร์ มหำนิล ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวอมรรัตน์        
กนกตระกูล ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/%20%20ใน


 

๑๑ 
 

5.กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.๑. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ ต าแหน่ง

เลขที่ อ.36  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลและรายงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      5.๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนล ำดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  5.๑.๒ ศึกษำรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.๑.๓ ศึกษำวิเครำะห์ประเมินงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  5.๑.๔ ศึกษำวิเครำะห์ร่วมกับสถำนศึกษำก ำหนดปัจจัยหลักผลส ำเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  5.๑.๕ จัดท ำแผนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
     5.๑.๖ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนดและจัดส่ง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
    5.๑.7 งำนประสำนกำรตรวจรำชกำร 
  5.๑.8 งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ประเมินผลผลิตที่ก ำหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement) 
   -ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5.๑.9 กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    5.๑.๑0 เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน 
  5.1.11  งำนควบคุมงบประมำณประจ ำปี  
  5.๑.๑2 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
  5.๑.๑3 กรณีท่ี นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงศ์   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                        
นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

5.๒ นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ.๔0          
ท าหน้าที่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  5.๒.๑ ศึกษำรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.๒.๒ ศึกษำวิเครำะห์ประเมินงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  5.๒..๓  ศึกษำวิเครำะห์ร่วมกับสถำนศึกษำก ำหนดปัจจัยหลักผลส ำเร็จและตัวชี้วัด (KPI)  
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  5.๒.๔ จัดท ำแผนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 



 

๑๒ 
 

  5.๒.๕ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนดและจัดส่ง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
  5.๒.6 งำนประสำนกำรตรวจรำชกำร 
  5.๒.7 งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ประเมินผลผลิตที่ก ำหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement) 
   - รวบรวมข้อมูลกำรประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 
  5.๒.8 รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

5.๒.9 กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

5.2.๑0 เป็นวิทยำกรด้ำนนโยบำยและแผน 
    5.๒.๑1 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  5.๒.๑2 กรณีท่ี นำยเชษฐ์กิตติ  แดงอำจ   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                        
นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงค์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

   
    
                                                                          
 


