คูมือการปฏิบัติงาน

-

กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
- งานผูตรวจราชการ
งานรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
- งานรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ.
กลุมงานงบประมาณ
งานงบประมาณ คาสาธารณูปโภค ไฟฟา-ประปา
งานงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย

ของ

นายเสกสรรค คําทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
งานผูตรวจราชการ

- เมื่อไดรับหนังสือสั่งการ จาก กระทรวงศึกษาธิการ , ศึกษาธิการภาค 1 และ ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ทําบันทึกขอความเสนอผูบริหาร
2. ขออนุมัติถายเอกสาร
3. แจงเวียนใหผูรับผิดชอบ
3. ติดตาม ขอมูลจากผูรับผิดชอบ
4. รวบรวมขอมูลที่ไดจากผูรับผิดชอบ วิเคราะหปรับปรุงขอมูล และ นํามาพิมพลงในแบบฟอรมตามที่
กําหนด
5. ทําบันทึกขอความ เสนอผูบริหาร
6. สงขอมูลใหหนวยงานที่สั่งการ

งานรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ

- งานรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้
1. ทําบันทึกขอความแจงใหทุกกลุมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
2. รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงานผล
3. ทําบันทึกขอความเสนอรางรูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ เสนอผูบริหารพิจารณา
เพื่อปรับปรุงแกไข
4. นํารางรูปเลมการดําเนินงานที่ไดรับขอเสนอแนะ มาปรับปรุงแกไข
6. บันทึกขอความเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
8. ทําบันทึกขอความเสนอเพื่อพิจารณาจัดสงเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สพฐ.

- เมื่อไดรับหนังสือสั่งการ สํานักติดตามและประเมินผล หรือจากเว็บไซต e-MEs
: http://210.1.20.40/eme ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
2. ทําบันทึกขออนุมัติถายเอกสาร แบบติดตามฯ
3. แจงเวียนใหผูรับผิดชอบ
3. ติดตาม สอบถาม รวบรวมขอมูลที่ผูรับผิดชอบ
4. จัดทําบันทึกขอความ ขออนุมัติถายเอกสาร และขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาขอมูลเพื่อซักซอม
กอนนําเสนอตอ คณะติดตามจาก สพฐ.
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองขอมูล
7. ปรับปรุงแกไขขอมูลที่ไดรับจากการประชุมซักซอม
8. จัดทําบันทึกขอความเสนอเพื่อพิจารณารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธของ สพฐ.
และขออนุมัติจัดทํารูปเลมที่สมบูรณ
9. จัดทําบันทึกขอความเชิญผูรับผิดชอบใหเขารวมประชุมนําเสนอขอมูลตอ คณะติดตามจาก สพฐ.
ตามวันและเวลาที่ สพฐ. กําหนด
10. ประสานคณะติดตามจาก สพฐ. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของการเดินทาง พรอมจํานวนคณะ
ติดตามจาก สพฐ.
11. ประสานที่พัก เพื่อสํารองที่พักสําหรับคณะติดตามจาก สพฐ.
12. ประสานกลุมอํานวยการ เพื่อจองหองประชุม และจัดหองประชุม
13. ประสานกลุมงาน ICT ใหดําเนินการจัดทํา VTR ประชาสัมพันธ เขตพื้นที่การศึกษา
14. จัดทําบันทึกขอความเสนอพิจารณา คําสั่งคณะทํางานในการรายงานผลการดําเนินงานตอ คณะ
ติดตามจาก สพฐ.
15. สําเนาคําสั่งที่ไดรับอนุมัติ แจงเวียนใหผูมีรายชื่อในคําสั่งทุกคน
16. เขียนขอใชรถยนตราชการสงกลุมอํานวยการ ในกรณีที่ตองเดินทางไปรับ สง คณะติดตาม
17. จัดประชุมนําเสนอขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ สพฐ. กําหนด
18. ปรับปรุงแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะติดตามจาก สพฐ.
20. บันทึกขออนุมัติถายเอกสารและจัดทํารูปเลมรายงานที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะ
ติดตาม
21. จัดสงรูปเลมที่สมบูรณ พรอมเอกสารหลักฐานอางอิง ที่คณะติดตามรองขอ สงใหคณะติดตาม
ตามที่แจงที่อยูไว

กลุมงานงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค ไฟฟา-ประปา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เมื่อไดรับหนังสือสั่งการ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กรณีไดรับแจงจัดสรรจาก สพฐ. โดยไมระบุสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ทําหนังสือแจงสํารวจ เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด สงความตองการตามแบบฟอรม ประมาณ
การงบประมาณ ปร.4 ปร.5 ปร.6
2. แตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความตองการจําเปนเรงดวน เพื่อจัดสรร
งบประมาณ
3. ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุมพิจารณางบประมาณ
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เชน ขอมูลที่โรงเรียนเสนอของบประมาณ ขอมูลการไดรับ
งบประมาณยอนหลังของโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณ เปนตน
5. จัดประชุม พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
6. เมื่อไดรายชื่อโรงเรียน และรายการที่จะจัดสรรใหแตละโรงเรียนที่เปนมติที่ประชุมแลว นํารายชื่อ
ดังกลาว ไปดําเนินการทําหนังสือแจงจัดสรรงบประมาณ ตอไป
7. สําเนาหนังสือ แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงิน
8. จัดทํารายงานการประชุม
9. บันทึกขอมูลการจัดสรรในทะเบียนคุมงบประมาณ
ข. กรณีไดรับแจงจัดสรร จาก สพฐ. โดยระบุสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ทําบันทึกเสนอผูบริหาร เพื่อแจงจัดสรรใหแกสถานศึกษา ตามรายชื่อ และงบประมาณที่ไดรับแจง
จาก สพฐ.
2. ทําหนังสือแจงโรงเรียนที่ไดรับจัดสรร ใหดําเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
3. สําเนาหนังสือ แจงจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหารงานการเงิน
4. บันทึกขอมูลการจัดสรรในทะเบียนคุมงบประมาณ

งานงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ก. กรณีโรงเรียนขอรับงบประมาณ
- เมื่อโรงเรียน แจงของบประมาณเพื่อปรับปรุงซอมแซม กรณี โรงเรียนประสบภัย ดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
2. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนประสบภัย เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารหลักฐาน ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทั้ง ปร.4 ปร.5 ปร.6 และเอกสารประกอบ ถาครบถวน จะดําเนินการ
สงไปของบประมาณจาก สพฐ. แตหากไมถูกตอง จะตองดําเนินการประสานใหโรงเรียนแกไขใหถูกตอง
ครบถวน
4. จัดทําหนังสือของบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียน ที่ขอรับงบประมาณ เสนอไปยัง สพฐ.
ข. กรณีที่ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ มาใหโรงเรียนที่ประสบภัย ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําหนังสือแจงจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนที่ไดรับจัดสรร
ค. กรณีที่ สพฐ. มีการแจงแนวทางหรือแนวปฏิบัติใหม หรือเพิ่มเติม ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําหนังสือแจงแนวปฏิบัติ ใหแกโรงเรียนในสังกัดไดทราบ และถือปฏิบัติ

