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สวนที่ 1   กลุมงานธุรการ

1. งานสารบรรณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ-สง หนังสือราชการ
2) รับ-สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ e-

Filing กลุมงานนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทราบ โดย
- รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/สงทางระบบ e-Filing
- เสนอผูอํานวยการกลุม เพื่อมอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ

       -  ออกเลขบันทึกขอความ/เลขสง(กรณีหนังสือราชการ)
  - เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง

- ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
       -  จัดทะเบียนคุมบันทึกขอความของกลุมนโยบายและแผน
       -  จัดทําทะเบียนคุมผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน และแยกเปนรายบุคคล

3) ตรวจสอบการรับ-สงหนังสือราชการทางเว็บไซต ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือราชการ
จากกลุมนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน

5) สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ-สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

2. งานประสานงานและใหบริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และกลุมงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและสถานศึกษาใน

งานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารของกลุมงาน
2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ

3. งานจัดการประชุมภายในกลุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



2) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่นที่เกี่ยวของ
3) เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาแจงตอบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน
4) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน
5) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ

4. งานจัดการความรูภายในกลุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะหความรูที่เกี่ยวของตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู
4) สรุปและรายงานผล

ติดตอกลุมงานธุรการ
1.นายธีระวัฒน  ทองชุม  ตําแหนงลูกจางชั่วคราว
โทรศัพท 043 - 306474 โทรศัพทมือถือ 097-0387922
E-mail : murasamekyo@hotmail.com
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สวนที่ 2   กลุมงานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) วิเคราะหทิศทางหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ

2) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปน

ประโยชนตอการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและความตองการ

ของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชน
6) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา

2. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา
3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมิน

สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping
4) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ
7) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
9) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน



3. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมาย

ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป
5) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

4. งานบริหารยุทธศาสตร และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
3) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสูการปฏิบัติ
5) จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัดแลวเสนอตอบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับ

กลุมจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6) ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด
7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

5 งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาส เขาถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
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3) จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา

4) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของ

5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ติดตอกลุมงานนโยบายและแผน
1.นางศุภิสรา  ศรีไสย  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 043-306747
E-mail : supisaraseasai@gmail.com
2.นางสาวณปภัช  อรหันตา  ตําแหนงลูกจางชั่วคราว
โทรศัพท 043-306747  โทรศัพทมือถือ 089-4160432
E-mail : napapach.30@gmail.com
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สวนที่ 3   กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงสถานศึกษา กลุมหรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจและรายงานขอมูล
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/งาน/

โครงการที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการฯ พิจารณากรณีพิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบ

เจาหนาที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการฯ พิจารณาใหม
5) จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย/เผยแพรผูเกี่ยวของ
6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําป และในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ

2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทําคําของบประมาณประจําป
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) ดําเนินการแจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2   การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก สําหรับการดําเนินงานโครงการของ

สถานศึกษา
2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิใหมีความซ้ําซอนในรายการงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบ เพื่อดําเนินการประสานกับ

หนวยงานภายนอกตอไป
5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก

หนวยงานภายนอก

3. งานจัดสรรงบประมาณ
3.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑที่

กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุม และหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงาน

ภายในที่เกี่ยวของ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมและหรือสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา

โครงการรองรับ รวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจําป
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

3.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําป เพื่อใหเปนแนวทางการดําเนินงานของ
หนวยงาน

2) การที่กําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณของหนวยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของ
แผนงบประมาณ

3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงาน และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให
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สถานศึกษา
4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ 

เพื่อจัดทําเอกสารแผนฉบับราง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา

4. งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และรายงานจากสถานศึกษา
2) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป
3) วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม ประเมินผลตอเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ 

ภายในแผนและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย
4) กําหนดแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย
5) จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
6) เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9) แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ติดตอกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
1. นายทองใส  ไทยธานี ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
โทรศัพท 043-306747 โทรศัพทมือถือ 061-0830377 
E-mail : tongsai2553@hotmail.com
2. นางสาวจิตรลดา  ตนพรหม ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท 043-306747 โทรศัพทมือถือ 081-7902772
E-mail : chit_ton@hotmail.com
3.นายจักรรินทร  แสนสิน  ตําแหนงลูกจางชั่วคราว 
โทรศัพท 043-306747 โทรศัพทมือถือ 085-0090050
E-mail : chak_rin007@hotmail.com



สวนที่ 4   กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

1. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
1.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ

2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกํากับ
ติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงาน
ตามที่ไดกําหนดไวในแผน

3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอ
การติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ

4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป (Annual Report) ของเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
1.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน

3) จัดทํารายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2. งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินแลจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมิน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจงผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน

2.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจงผูเกี่ยวของนําไปพัฒนางานองคกร
3) สรุปผลการดําเนินงา

2.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2) สรางแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
3) ประสานผูเกี่ยวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม
4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน

3. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล และการรายงานการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2) ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
3) ศึกษาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานใหเหมาะสม สอดคลอง

กับความตองการของหนวยงาน
5) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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6) เผยแพรระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลที่ไดจากการวิจัยและสงเสริมใหนําไปใช ทั้ง
ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ติดตอกลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
1.นายวัฒกานต  ลาภสาร   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 043-306747 โทรศัพทมือถือ 063-5106906
E-mail : dr.wattakan@gmail.com
2.นางสาวประพร  เปรื่องการ  ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
โทรศัพท 043-306747 โทรศัพทมือถือ 084-6673989
E-mail : parpron2016@gmail.com
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กลุมนโยบายและแผน

งานธุรการ
(1 เรื่อง / 1 นาที)

ผอ.กลุม
วิเคราะหมอบงาน
(1 เรื่อง / 1 นาที)

แจงผูรับผิดชอบ เสนอ ผอ.กลุม
( 5 นาที)

ผอ.กลุม
ตรวจสอบ/ผานเรื่อง
(1 เรื่อง / 2 นาที)

รอง ผอ.สพป.
วินิจฉัย/เสนอ ผอ.สพป.

(1 เรื่อง / 2 นาที)

ผอ.สพป.
อนุมัติ/สั่งการ

(1 เรื่อง / 1นาที)

แจงโรงเรียน/บุคคล/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

(1 เรื่อง / 2 นาที)

งานธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะหงบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

12


