คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมนโยบายและแผน

ของ

นางสาวจันวีนา สุวรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

การบริหารงานของผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. วางแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน
1.1 วางแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน ประกอบดวย การจัดทําแผน/
โครงการ การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ แจงจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล การจัดตั้งรวม
เลิกสถานศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.2 ดําเนินงานตามระยะเวลาที่ไดวางแผนการดําเนินงานไว
1.3 มอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน ใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ไดแกงานดานตาง ๆ ดังนี้ * งานธุรการ
* งานนโยบายและแผน
* งานวิเคราะหงบประมาณ
* งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
* งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน กอนเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2.1 กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุมทุกคน เปนไปตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และวัตถุประสงค
ของทางราชการ
2.2 ดําเนินการตามขอ 2.1 เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2.3 แจงบุคลากรในกลุมแกไขเพื่อพบขอผิดพลาด
2.4 มีการดําเนินการและปฏิบัติงานเปนประโยชนตอทางราชการ ขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
2.5 มีการดําเนินการและเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานนโยบายและแผนตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินงานดานนโยบายและแผน ของผูบังคับบัญชา
3. การกํากับ ดูแล ตรวจสอบและการใหคําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ วิเคราะห
การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ของสถานศึกษา
4. การควบคุม ตรวจสอบ กํากับ เรงรัด และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนภายในกลุมนโยบาย
และแผน ตลอดจนแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการวางแผน ปรับปรุง หรือวิธีการและการใหคําปรึกษา
ดําเนินงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

งานธุรการ

1. งานสารบรรณ
- การรับ – สง หนังสือราชการ
- การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส
2. งานประสานงานและใหบริการ
- การประสานงาน
- การใหบริการ

-23. งานจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
- การจัดประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
4. งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
- การจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน
- การจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู

กลุมงานนโยบายและแผน

1. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบายจุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผานมา
- การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- การนําแผนปฏิบัติการประจําป ไปสูการปฏิบัติ
4. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
- การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
- การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
5. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย
- การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ
- การวิเคราะหงบประมาณรายจาย
- การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ

2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
- การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําป และในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้
งบลงทุน
คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ

-3งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเชาบาน
- คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน สพป. คาจางเหมายาม และพนักงานทําความสะอาด
คาตอบแทนควบคุมงานจาง และตรวจงานจาง
คาตอบแทนพิเศษของขาราชการ และลูกจางประจํา ที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ในกรณีเงินเดือนหรือคาจางเต็มขั้น
คาขนยายครอบครัว
คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
เงินประกันสังคมพนักงานราชการ
งบบริหารจัดการ สพป.และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
- คาจางเหมาพาหนะรับ – สงนักเรียน
คาเครื่องนอน
คาอุปกรณประกอบอาหาร
คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
- คาปรับปรุงซอมแซม กรณีโรงเรียนประสบวาตภัย

-

-

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงานราชการ
คาครองชีพพนักงานราชการ
งบเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนนักเรียนประจําพักนอน
งบรายจายอื่น

3. การประสาน และเสนอขอรับงบประมาณประจําปและกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา
4. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
5. การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
6. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้
- งบบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
- งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- งบดําเนินงาน - คาจางเหมาพาหนะรับ –สง นักเรียน
- คาเครื่องนอน
- คาอุปกรณประกอบอาหาร
- คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
- คาปรับปรุงซอมแซม กรณีโรงเรียนประสบวาตภัย

-4- งบเงินอุดหนุน – คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
- รายการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7. การบริหารงบประมาณ
การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจาย ทุกรายการ ทุกโครงการ
การวิเคราะหความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง

กลุมงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล
1. งานรายงานผลการดําเนินงานตอผูตรวจราชการ
2. งานรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
- งานรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ
3. งานรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ.
*************************

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ศึกษาวิเคราะห รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ.
2. ศึกษา วิเคราะห ทบทวนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดประชุมและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
3.1 บันทึกแจงทุกกลุมเสนอโครงการ /กิจกรรม ที่จะดําเนินการ
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
3.3 จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการ ตามหลักเกณฑ นโยบาย กลยุทธ จุดเนน มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
3.5 จัดทําและตรวจสอบ “ราง” แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ กอนเสนอขอความเห็นชอบ
จาก กศจ.
4. นําเสนอ “ราง” แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม
5. เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ใหทุกฝายไดรับทราบอยางทั่วถึง
6. สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
7. ติดตาม ประเมิน และรายงานการดําเนินงานตามปฏิบัติการประจําปงบประมาณ รายไตรมาส
*************************

