
- 1 - 

 
 

 
มอบหมายงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



- 2 - 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

1. นางสุมัทนา  แก้วจินดา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (เลขที่ต าแหน่ง อ.32) 

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.1 ควบคุม ก ากับ นิเทศ ติดตาม เร่งรัด แนะน าให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ 

ปฏิบัติงานและการวินิจฉัยส่ังการ งานกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง นโยบาย 
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

1.2 ตรวจสอบ กล่ันกรอง งานกลุ่มนโยบายและแผน เกี่ยวกับงานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ  
งานนโยบาย และแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ เพื่อพิจารณาส่ังการ 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน           
กลุ่มนโยบายและแผน 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
1.5 จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
1.6 วิเคราะห์ การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ 
1.7 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับมอบหมาย 
1.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน 
1.10 งานนโยบายท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. นางณิชชารีย์  ต้ังวานิชกพงษ์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

(ต าแหน่งเลขที่ อ.37) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับท่ี  1  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 

ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
          2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงาน งานท่ีรับผิดชอบ 

2.3 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 2.3.1   วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

2.3.2  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่  
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดผลผลิต (Service 
Delivery Agreement :SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา และผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีเขตพื้นท่ีก ากับ 
               2.3.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
               2.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               2.3.5 จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการ              
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
         2.4 งานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.4.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
        1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล 

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
    2) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

(SWOT) และประเมินสภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
    4) ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดความส าเร็จ                         

(Key Performance Indicators: KPIs)  
   6) ก าหนดเป้าหมายของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ 

ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
       8) น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
   9) เผยแพร่ต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 10) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์  

2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2.5.1 ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานวิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติและศักยภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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     2.5.2 ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการ 
ปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามท่ีได้ท าร่างข้อตกลงไว้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.5.3 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ  
ท่ีสอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีจะได้รับ 

     2.5.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะและสถานศึกษารับทราบ 

2.5.5 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
          2.6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น/กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
          2.7 งานจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณและรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
          2.8 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
          2.9  งานจัดท ารายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
          2.10 งานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
          2.11 งานการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

2.12 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบให้ นางณัฐยา  สีหะวงษ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
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3. นางสารภี  ประจันตะเสน  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                     

(ต าแหน่งเลขที่ อ.38) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับท่ี  2  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 

ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
3.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงาน งานท่ีรับผิดชอบ 
3.3  วิเคราะห์และด าเนินการขอต้ังงบประมาณประจ าปีทุกแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.4  งานจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทุกรายการ 
3.5  งานแบบรูปและรายการอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
3.6  งานโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณและเงินประจ างวด 
3.7 งานบริหารงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

          3.8 ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และช้ีแจงในการบริหารงบประมาณ การจัดท างบประมาณการ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธี
งบประมาณและขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี  

3.9 งานจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน ยกเว้นรายการค่าจ้างทุกรายการ/ค่าเช่าบ้าน 
3.10 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
      ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบให้ นางจรวยพร  หาดสมบัติ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
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    4.  นางจรวยพร  หาดสมบัติ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
          (ต าแหน่งเลขที่ อ.34) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงาน งานท่ีรับผิดชอบ 
4.2 จัดท าแผนจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 

ส่ิงก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน 
       4.3 ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล และวิธีการด าเนินการระบบสิทธิประโยชน์
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

4.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงาน งานท่ีรับผิดชอบ 
4.5 งานจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  

และข้อมูลทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยโปรแกรม DATA Management Center (DMC) 
4.6 งานจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ด้วยโปรแกรม M-OBEC 
4.7 งานจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอาคาร ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยโปรแกรม B-OBEC 
4.8 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น 

       4.9 การรายงานข้อมูลสถิ ติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา EMIS (Education 
Management information System : EMIS) โดยการเช่ือมโยงไปใช้ในเว็บไซต์ของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
การศึกษาทางเลือก และโรงเรียนของชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ท่ีเว็บไซต์ WWW.sacschool.net 

4.10  ประมวลผลและจัดรูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา 
4.11 การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช.2ค 
4.12 งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

       4.13 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ นางสารภี  ประจันตะเสน ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
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      5. นางณัฐยา สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  (ต าแหน่งเลขที่ อ.36) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงานงานท่ีรับผิดชอบ 

          5.2 งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                5.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                5.2.2 จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                5.2.3 จัดท าเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม ครอบคลุมนโยบายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     5.2.4  เสนอแผนก ากับติดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของส านักงาน
คณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     5.2.5 ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสท่ี 1, ไตรมาสท่ี 2, ไตรมาสท่ี 3  

และไตรมาสท่ี 4  
     5.2.6  สรุป จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 
          5.3 งานประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม                
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     5.3.1 ติดตาม รายงานผลและประเมินผล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ (Electronic-monitoring  
and Evaluation : e-MES) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายงานติดตามประเมินผลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  เป็นผู้ดูแลระบบ (e-MES) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               5.3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม                  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน รายงานเป็นรายไตรมาสตามแผนติดตามท่ีก าหนด 
ไตรมาสท่ี 1, ไตรมาสท่ี 2, ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 
              5.3.3 รายงาน นโยบาย (พุธเช้า) ข่าว สพฐ. รายงานติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในระบบ (e-MES) 

    5.3.4 รายงานนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงาน 
ติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ  (e-MES) 

    5.3.5 รายงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขการทุจริตและล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน รายงาน 
ติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ  (e-MES) 
         5.4  งานพัฒนารายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

    5.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

    5.4.2 จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
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               5.4.3 จัดท าเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม ครอบคลุมโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     5.4.4 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ไตรมาสท่ี 1, ไตรมาสท่ี 2,  
ไตรมาสท่ี 3  และไตรมาสท่ี 4 

  5.5 สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
         5.6 งานรายงานและประเมินผล ทางระบบ (Electronic-monitoring and Evaluation : e-MES)  
ของสถานศึกษา 

    5.6.1 รายงานการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.6 
5.6.2 รายงาน PISA ม.1 - ม.3 

    5.6.3 รายงานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา  
 5.7 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

        5.8  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให ้นางณิชชารีย์  ต้ังวนิชพงษ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
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6.  นางสาวเกษแก้ว  ค ามา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     (ต าแหน่งเลขที่ อ.33)  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
       6.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงานงานท่ีรับผิดชอบ 

6.2 งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.2.1 จัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

    6.2.2 จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

    6.2.3 รายงานตามแบบติดตามการตรวจราชการกรณีปกติ         จ านวน 2 งวด/ปี 
    6.2.4 รายงานตามแบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ  จ านวน  3  รอบ/ปี 

              6.2.5 วิเคราะห์ประเด็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบนโยบาย/โครงการ ทราบ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
              6.2.6 จัดท าแบบรายงานผู้ตรวจผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตามแบบติดตามท่ีมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

6.3 งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
6.4 ขอเปล่ียนช่ือโรงเรียน 

          6.5 งานจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
                 1)  ก าหนดลักษณะและวิธีการในการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
                 2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ 
                 3) จัดท าแผนจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
                    4) ด าเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.6  งานจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด/ครอบครัว 
 6.7 งานจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณงบค่าจ้างทุกรายการ 
 6.8 งานจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน 
 
 

6.9 การด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 6.10  งานอื่น  ๆท่ีได้รับมอบหมาย  
         ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ นางณัฐยา  สีหะวงษ์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
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7. นางสาวสมฤดี  บุญเฉลียว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
7.1 การด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
7.2 งานประสานของบประมาณของสถานศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.3 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 

 7.4 จัดท าเครื่องมืองานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
     7.5 จัดท า ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน 
     7.6 งานบริหารความเส่ียงงานระบบควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 
 7.7 จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
 7.8 งานประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
 7.9  จัดท า/รายงาน/ดูแลระบบ Smart Project 
 7.10 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
         ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ นางสาวเกษแก้ว  ค ามา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 


