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กลุมนโยบายและแผน
กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการทองถิ่น วิเคราะหการจัดตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และแจงการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการใชจายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ดําเนินการเกีย่ วกับการ
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
นายสมชัย ทาบสุวรรณ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
ทําหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน มีหนาทีว่ างแผน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง งานธุรการ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมงานนโยบายและแผน
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่ นกลุมนโยบายและแผน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห กลัน่ กรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็น
ของเจาหนาทีใ่ นกลุมนโยบายและแผน กอนนําเสนอผูบ ังคับบัญชา
3. วิเคราะห พิจารณาแกไขปญหา หรืออุปสรรคการปฏิบัติงานในกลุมนโยบาย
และแผนใหเปนไปดวยความโปรงใส
4. สนับสนุน ประสานงาน วางแผนการดําเนินงานเชิงนโยบายในกลุมนโยบาย
และแผน กับกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และโรงเรียนในสังกัด
5. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานนโยบายและแผนใหแก หนวยงาน โรงเรียน
และสวนราชการอื่น ๆ
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6. ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาใน
กลุมนโยบายและแผน
7. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
8. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ / กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวณัฐชนก สมบูรณวงศ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะหวางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของ
กลุมนโยบายและแผน
2. ศึกษา วิเคราะห ระบบงานสารบรรณของกลุมนโยบายและแผน ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
3. ศึกษา วิเคราะห หนังสือราชการจากหนวยงานราชการหรือสถานศึกษา
4. งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือของกลุมนโยบายและแผน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
( e-office. e-Filing )
5. งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือลับ ของกลุมนโยบายและแผน ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-office. e-Filing )
6. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน จาก website สํานักตาง ๆ
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
7. ดําเนินการจัดทําเว็บบล็อกขาวของกลุมนโยบายและแผน บนหนา website
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 http://www.edunkp2.org/
8. ดําเนินการจัดทําดูแล website ของกลุมนโยบายและแผน http://policy.edunkp2.org/
9. ควบคุมการใชโทรศัพททางไกล โทรสาร พรอมจัดทํารายการใหกลุม อํานวยการ
กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย ดําเนินการเบิกจาย
10. ดําเนินการควบคุมบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ และควบคุมวันลาของขาราชการ
กลุมนโยบายและแผน
11. ดําเนินการควบคุมเก็บรักษาและการเบิก-จายพัสดุของกลุมนโยบายและแผน
12. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
13. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุมนโยบาย
และแผน ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
14. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
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15. ปฏิบัติงานรวมกับนางสาวสิริพร แสงบุญเกิด ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ (กพร.) ตามขอ 2 และขอ 3
16. ปฏิบัติงานแทนนางจําเรียง แดงประพันธ กรณีไมอยู หรืออยู แตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
17. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกีย่ วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางจําเรียง แดงประพันธ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. รวมรวบ ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2. จัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2
3. ติดตอ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2
4. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
5. จัดทํารายงานการประชุมแจงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา
7. วิเคราะหจัดทําการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขอเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
8. ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมทางไกล vdo conference จาก สพฐ.
9. ปฏิบัติหนาที่แทนนางสาวณัฐชนก สมบูรณวงศ กรณีไมอยู หรืออยู แตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
นางศิริพร กัน้ เกษ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การจัดระบบฐานขอมูล
- ศึกษาความตองการ ความจําเปน และประเภทขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน เพื่อตัดสินใจและกําหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานขอมูล
- ออกแบบระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนักเรียน ฐานขอมูล
สื่อการเรียน ฐานขอมูลครุภัณฑ อาคารสถานที่ ฐานขอมูลชุมชน ฯลฯ
1.2 การพัฒนาโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดทําคูมือ
การใชโปรแกรม ทดลองใชโปรแกรม และประเมินผลการใชเพื่อปรับปรุงพัฒนา ประสานใหมกี ารจัดพัฒนา
บุคลากรผูใชโปรแกรม
1.3 การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิเคราะหความตองการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Computer Printer
Scanner ฯลฯ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการจัดหากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดใหมกี ารใชและบํารุง
2. งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)
2.1 การติดตั้งและพัฒนาระบบ
2.2 ศึกษาสภาพการดําเนินการดานจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรียนที่มอี ยูเดิม
2.3 ออกแบบ การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งระบบและ
จัดทําคูมือการใชระบบ
2.4 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
2.5 ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชระบบ
2.6 ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ดูแล และแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
3. การสนับสนุนการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ICT) เพื่อการเรียนรู
3.1 กําหนดกรอบสารสนเทศที่ควรนําเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห
ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในดานความเพียงพอ
3.2 ออกแบบการนําเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เชน Homepage,
Web Page , CD – ROM, Diskettes ฯลฯ
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3.3 ประสานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม สงเสริมการศึกษา
และโรงเรียน เพื่อรวมพัฒนา Software
3.4 นําเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน Internet LAN
โปรแกรมนําเสนอตาง ๆ
3.5 ใหบริการและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT) รูปแบบตาง ๆ บนเครือขาย
4. ปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงเจาพนักงานธุรการหรือเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาทีบ่ ันทึก
ขอมูล (อ46) ที่วางอยู
5. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- วาง - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ หรือเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ตําแหนงเลขที่ อ 46 มีหนาทีร่ ับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ความจําเปน และประเภทขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน
2. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนพัฒนารูปแบบการสํารวจขอมูลการจัดเก็บขอมูล
รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลในโปรแกรม และการเสนอขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3. ศึกษา วิเคราะห จัดทําโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3.1 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาในโปรแกรม OBEC
3.2 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมบริหารสถานศึกษา SMIS/DATA CENTER
3.3 ขอมูลสิ่งกอสรางในโปรแกรม B OBEC
3.4 ขอมูลครุภัณฑในโปรแกรม M OBEC
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. นําเสนอ เผยแพร และใหบริการขอมูลสารสนเทศ (AOC) แกโรงเรียน บุคลกร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของบนเว็บไซดศูนยปฏิบัติการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
6. ติดตาม ประเมินผล ปญหา อุปสรรค ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนําเสนอและพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
7. ปฏิบัติหนาที่แทนนางศิรพิ ร กั้นเกษ กรณีไมอยู หรืออยู แตไมสามารถปฏิบัติงานได
8. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/ กลุมงานนโยบายและแผน...
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กลุมงานนโยบายและแผน
นางรัชนี เมตตา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนางาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอกฎหมาย แนวนโยบายและขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับเขตพืน้ ที่
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและพัฒนาระบบตามบทบาทหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ
3. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3.1 ศึกษา วิเคราะห วิจยั การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพืน้ ที่การศึกษา
เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตองใช ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.3 เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา นําขอมูลสารสนเทศไปใช
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนรับทราบ
4. งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (การจัดทําแผนกลยุทธ)
4.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศ ที่เกี่ยวของ
4.2 กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4.3 จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม
4.4 นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
5. งานแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด โดย ศึกษา วิเคราะห แผนยุทธศาสตรจังหวัดและจัดทํา
แผนงาน /งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการการศึกษาประจําปของจังหวัด
โดยศึกษา วิเคราะห ประสานการดําเนินงานกับผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติการการศึกษาประจําปของจังหวัด
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
7.1 ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 วิเคราะหเปาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษาทบทวน
กลยุทธ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตามที่ไดทํารางขอตกลงไวกบั สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/ 7.3 จัดทํารายละเอียด...
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7.3 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/งาน
โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่จะไดรับ และเงินนอกงบประมาณที่ทําแผนระดมทรัพยากรไว
7.4 นําเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7.5 เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ
7.6 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัตกิ าร
ของสถานศึกษา
8. ทําหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 2 กรณีผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผนไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได และผูทําหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและ
แผนลําดับที่ 1 ไมอยู
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด และนางศศิธร แรทอง กรณีไมอยู หรืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนชั้นเรียนรายป
2. ศึกษา วิเคราะห จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ (กพร.)
2.1 ตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2.2 ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ (กลยุทธ)
3. ศึกษา วิเคราะห จัดทํารายงานผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
3.1 รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (KRS)
3.2 รายงานตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ (ARS)
4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําตัวชีว้ ัดจังหวัด หนวยงานในระดับจังหวัดและประเมินผลผลิตตามตัวชี้วดั
5. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนที่การศึกษา School Mapping
6. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)
7. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรัชนี เมตตา กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
8. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

/ กลุมงานติดตาม...
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กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
นางศศิธร แรทอง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน

มีหนาที่ความรับผิดชอบ

ดังตอไปนี้
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
1.1 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ ของเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.
1.3 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
2.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ ของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3. การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน ดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการดําเนินงานประจําปของเขตพืน้ ที่การศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานระบบอิเล็กทรอนิกสการติดตามและประเมินผล
4.1 การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e- mes)
5. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรัชนี เมตตา และนางสาวสิริพร แสงบุญเกิด กรณีไมอยู หรืออยูแต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของกลุม/กลุมงานที่เกีย่ วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
นายมานะ จุยสกุล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหคาใชจาย การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง ( Medium
Tern Espendituer Framework : MTEF)
2. การจัดทําและเสนองบประมาณ
2.1 การวิเคราะห การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ดังนี้

/ งบประจํา...
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- งบประจํา เพื่อการบริหารทั่วไปและคาสาธารณูปโภค ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
- เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา กรณี
ไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
- คาติดตั้ง ปรับปรุงซอมแซม ระบบไฟฟา - ประปา
- คาซอมแซมอาคารเรียน สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุด และประสบอุบัติภัย
- คาตอบแทนตรวจการจางและคุมงานกอสราง
- คาซอมแซมจักรยานยืมเรียน
2.2 วิเคราะหขอมูล เพื่อจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑทดี่ ินและ
สิ่งกอสราง ดังนี้
- คาครุภัณฑของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- คาที่ดินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- คาสิ่งกอสรางของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
- คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุด และประสบอุบัติภัย
- คาติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา - ประปา
- การขอเงินชดเชยคางานกอสรางตามแบบปรับราคา (คา K)
3. การบริหารงบประมาณ
3.1 การขอใชเงินเหลือจายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3.3 การติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.1 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
4.2 ประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ., อบต และเทศบาล
5. ทําหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนลําดับที่ 1 กรณีผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผนไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติปฏิบัติหนาทีแ่ ทน นางกัญญา อิ่มใจ กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

/ นางกัญญา...

10
นางกัญญา อิม่ ใจ ตําแหนงเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
1.1 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)ดังนี้
- คาเชาบานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คาเชาที่ดินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- คาติดตั้งโทรศัพทของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
- คาตอบแทนจางนักการภารโรงของสถานศึกษา
- คาจางเหมาพาหนะรับ – สงนักเรียน
- คาจางครูรายเดือน
- คาตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพทองถิ่น
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและคาพาหนะของสถานศึกษา
- คาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
1.2 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
- เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- เงินอุดหนุนคาอาหารสําหรับนักเรียนประจําพักนอน
1.4 จัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินของสถานศึกษา
1.5 จัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนขนาดเล็ก
2. งานจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
2.1 ประสานงานกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ
2.2 สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจดั ทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2.3 จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน ระหวางเขตพื้นทีก่ ารศึกษากับ สพฐ.
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ปฏิบัติหนาที่แทนนายมานะ จุย สกุล กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
4. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

