คูมือการปฏิบัติงาน

วาที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

กลุมนโยบายและแผน
เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ ( Strategic Result Based Management : SRBM ) ใชระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB ) โดย
เนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมี
สวนรวม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียน เปนฐาน (School - Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ
ติดตามผลอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
๑
. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ขอบขาย/ภารกิจ
๑.
งานธุรการ
๒.
กลุมงานนโยบายและแผน
2.๑ งานวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
2.๔ งานแผนการจัดที่เรียนใหนักเรียน นักศึกษา
3.
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
3.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย
3.๒ งานจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
3..๓ งานบริหารงบประมาณ
4.
กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
4.๑ งานติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
4.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
4.๓ งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน

๑. งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน ให
สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
๔. ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผนหนวยงานและสถานศึกษาใน
งานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมงาน
๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน ใหครู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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2. กลุมงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การจัดทําแผนกลยุทธ์

งานแผนการจัดทีเ่ รียนให้นกั เรียน นักศึกษา

การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี งบประมาณ

งานจัดตัง้ ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา

2.๑ งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑ .
วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือเขตพื้นที่การ
ศึกษา ไดแก
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ศึกษาผลการวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
๒ .ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (Public
Service
Agreement
:
PSA)
ขอตกลง
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของ
เขตพื้นที่การศึกษา และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุขอตกลงที่เขต
พื้นที่ทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓ .วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๕ .จัดทําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตองใช ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา
๖ .เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา นําขอมูลสารสนเทศ
ไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนรับทราบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑
. พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒
. เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ
๓
. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๔
๕
๖

. แผนการศึกษาแหงชาติ
. แผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวงศึกษาธิการ
. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.๒.๑ การจัดทําแผนกลยุทธ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
๒. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corporate Objective) ของเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๕. กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance
Indicators : KPI)
๖. กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุภาพ
ณ และผลลัพธที่สอดคลองกับขอตกลงผล
การปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ทํากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม
๘. จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
๙. นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
๑๑. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
2.๒.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
5

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วิเคราะหเปาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ทบทวนกลยุทธ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับ
เปาหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ไดทํารางขอตกลงไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)
๕. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผน งาน/งาน/โครงการที่สอดคลองวงเงิน
งบประมาณที่จะไดรับ และเงินนอกงบประมาณที่ทําแผนระดมทรัพยากรไว
๖. นําเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๗. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ
๘. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑ . กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๒ .นําหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๓ .จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
๔ . ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการที่
เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑ . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔
๒ .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรวม และเลิกลมโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔
๓ .แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาขอขยายหรือจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.๔ งานแผนการจัดที่เรียนใหนักเรียน นักศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑ . สํารวจประชากรวัยเรียน จากขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน ขมูอลนักเรียนที่จะจบการศึกษาของแตละ
ระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ เพื่อใชเปนฐานขอมูล ในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียน
ของแตละระดับชั้น
๒ . จัดทําแผนและเปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษารวมกับสถาน
ศึกษา
๓ . ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียน นักศึกษารวมกับสถานศึกษา
๔ . รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียน นักศึกษาของเขตพื้นที่การ ศึกษาให สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒ . พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
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3. กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
กล่มงานวิ เคราะห์งบประมาณ
งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การคํานวณต้นทุนผลผลิต
การจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง : MTEF

งานจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดทํา
คําของบประมาณ
การจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าน
การโอนและเปลีย่ นแปลงงบประมาณ

3.๑ งานวิเคราะหคาใชจาย
3.๑.๑ การคํานวณตนทุนผลผลิต
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑
. วิเคราะหแผนงาน/งาน/โครงการ ที่สงผลตอผลผลิตหลักขององคกร
๒
. วิเคราะหคาใชจายแผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลตอผลผลิตหลัก
๓
. คํานวณตนทุนผลผลิตหลัก
3.๑.๒ การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง : (Medium term Expenditure
Framework : MTEF)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑
.วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑการจัดสรรของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองบบุคลากร อุงบดหนุนงบลงทุน งบดําเนินการ (งบเพื่อนักเรียน
กลุมพิเศษ งบเพื่อนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ) และรายจายอื่น
๒
. วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวมกับสถานศึกษาปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองดําเนินการใน 3 ปขางหนา
๓
. ประมาณการรายไดของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนองบประมาณ
๔
. วิเคราะหประมาณการรายไดของสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๕
. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปถัดไปอีก 1 ป ในลักษณะตอเนื่อง โดยใชฐาน
วงเงินงบประมาณที่ใชในปปจจุบัน
๖
. เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับวงเงิน
งบประมาณระยะปานกลาง
๗
. สนับสนุนและใหความชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํากรอบ ประมาณการรายจายระยะปานกลาง
(MTEF)

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑
. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.
ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
: กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๓.แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
7 ดาน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๔.๒ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
3.๒.๑การวิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. แจงนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลัเกณฑ
ก ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให
สถานศึกษาดําเนินการ
๒.สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณและกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง เสนอเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุ
ภาพ
ณ
๕. จัดทําคําของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลางเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่ศึกษา
3.๒.๒ การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. ประสานกับกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
ระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับวงเงินที่จะไดรับจัดสรร
๓. สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ
ใหสอดคลองกับวงเงินที่จะไดรับจัดสรร
๔. จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาขอความเห็นชอบรางขอตกลงผลการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการ
๕. เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลําดับ เพื่อจัดทําขอตกลงผลการ
ปฏิบัติงานตอไป
๖. รับแจงการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานจากสํางานคณะกรรมการการศึ
นัก
กษาขั้นพื้นฐาน
๗.แจงใหสถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

3.๓ การบริหารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.วิเคราะหผลการติดตามประเมินผลตอเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงานและตาง
แผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน งบดําเนินการ และรายจาย
อื่น) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบใหโอนเปลี่ยนแปลงไปใชในแผนงาน/งาน/
โครงการที่เห็นวามีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายเรงดวน
๒.กําหนดเกณฑและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เปอนํานาจของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลอง
กับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
๓.กําหนดเกณฑและแนวทางการใชเงินเหลือจายที่เปนอํานาจของเขตพืที่ก้นารศึกษาที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ วาดวยวิธีการงบประมาณ
๔.สงเสริมใหความรูแกสถานศึกษาสามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจของสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕๔๕

4. กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
กลุ่มงานติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงาน
งานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน

4.๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑ . ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษา
๒ . จัดทําแผนกํากับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจําป เพื่อเรงจัดใหมีการดําเนินการ
ตามที่ไดกําหนดไวใน
แผน
๓ . จัดทําแผนการติดตามการดําเนินการตามขอตกลงผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
๔ . ประสานแผนการติดตาม กํากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพื้นที่
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ .ศ.
พ ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑ . ประเมินแผนกลยุทธของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒ . ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓ . รวมกับสถานศึกษากําหนดปจจัยหลักผลสําเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI)
ของเขตพื้นที่การศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา
9
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๔
๕

. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทําตัวชี้วัดผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
. ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ .ศ.
พ ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4.๓ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดและจัดสงตามเวลาที่กําหนด
๒.
จัดทํารายงานผลการประเมินเปาหมายผลผลิตตาม ขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเผยแพรสาธารณชน
๔. วิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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2. การปฏิบัติงานตามขอบขาย/ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
วาที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษตําแหนงเลขที่ อ 29
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุม กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน งานธุรการ
งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตามประเมินและรายงานผล ดังนี้
1.1 ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกลุมนโยบายและแผน
1.2 ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กลั่นกรองงานกอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
1.3 กําหนดเปาหมายและมาตรฐานของบุคลากรภายในกลุม
1.4 ประเมินผลงานของบุคลากรภายในกลุม
1.5 เสนอความดีความชอบของบุคลากรภายในกลุมผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ดูแลกลุมนโยบายและแผน
1.6 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป งบลงทุนคาครุภัณฑ
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

