(เคาโครง)

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

คูมือการปฏิบัติงาน กลุม นโยบายและแผน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เทคนิคการประสานงาน (Coopertion Technique)
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ความเปนมา
นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ดานการศึกษา เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส
ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุม นอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภ
มารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแล อยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงเนนใหคนไทย ไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพือ่ ลด
ภาระคาใชจาย เปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครองโดยรัฐสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการเรียน
การสอน (คาใชจายรายหัว) คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จากแผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวม ๕ รายการยอย

สพฐ. ไดกําหนดตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัตริ าชการประจําป โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของนักเรียน
ที่ไดรบั การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หนวยวัด : รอยละ 1.50 ซึ่งเปนการประเมินผล
เพื่อใหทราบวานักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สําหรับรายการ
(1) คาจัดการเรียนการสอน
(2) คาหนังสือเรียน
(3) คาอุปกรณการเรียน
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
โดยมีโครงการรองรับตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําป
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

4.2 วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ทุกคน
ไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุน
คาใชจายในรายการพื้นฐานให ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สูตรการคํานวณตามตัวชี้วัด :
จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน X 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80

85

90

95

100

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
: นักเรียนจํานวน 20,929 คน (ระดับ 5)

4.3 กระบวนการดําเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. ใชขอมูล 10 มิถุนายน 2557
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับ สพป. /สพม.

1. ใชขอมูล 10 มิถุนายน 2557
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เปนหนวยงานทีส่ งเสริม
สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร ซึ่งดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบรายจายตาง ๆ ใหแกโรงเรียนในสังกัดแตละ
งบประมาณแตละรายการ โดยใชหลักการบริหารและตรวจสอบตามกระบวนการวงจรเดมิง่ (PDCA)
หลักธรรมมาภิบาล หลักการทํางานเปนทีมหรือยึดหลักการมีสวนรวมเนนความโปรงใส ทันสมัย ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตขิ องสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยวัด : รอยละ 1.50 ซึ่งเปนการประเมินผลเพื่อใหทราบวานักเรียนไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน เปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานโครงการ
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)

5. ผูรวมดําเนินการ
ประกอบดวย
1.นายธิติวุฒิ มังคลาด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สัดสวนของผลงาน 80 %
2.นางจันทรธิรา วงษวรรณา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สัดสวนของผลงาน 20 %

6. สวนของงานทีผ่ ูเสนอเปนผูป ฏิบตั ิ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน)
ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานโครงการ
- ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- ศึกษาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- แนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.อุตรดิตถ เขต 1
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- ขอมูลพื้นฐาน ตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
(นางจันทรธิรา วงษวรรณา)

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ

- ศึกษารายละเอียด ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป 2557 ของ สพฐ./สพป./ร.ร.
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- สรางเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล แบบสอบถาม
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- รวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียน ทุกโรงเรียน
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จัดทําคาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage) ที่ได
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- จัดทําสรุปรายงานขอมูลโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานของ สพฐ.
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
- การรายงานขอมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมติดตามฯ ของ สพฐ.
(นางจันทรธิรา วงษวรรณา)

7. ผลสําเร็จ
7.1 ผลสําเร็จของงาน
ดานปริมาณ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับโอกาสทางการศึกษา
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕7 จํานวนทั้งสิ้น 20,929 คน แยกระดับการศึกษา ดังนี้
๑. ระดับกอนประถมศึกษา
4,112 คน
๒. ระดับประถมศึกษา
14,411 คน
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2,406 คน

ดานคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความรูทักษะกระบวนการตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูจ ากการเรียนรูท ี่มีความ
พรอมทั้งหนังสือเรียน แบบฝกหัด อุปกรณการเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติดานตาง ๆ เสริมการเรียนรู
ในหองเรียน
๒. นักเรียนมีความรูและประสบการณจากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงคจากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ
๔. นักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรูแ ละ
การสือ่ สารอยางสรางสรรค
๕. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเนน การพัฒนาคุณภาพผูเ รียนทุกระดับ
โดยเนนการเสริมสรางจินตนาการอยางไมมีขอบเขตจากัด ผานกระบวนการเรียนรูก ารใชสื่อและอุปกรณ
การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
6. สามารถดําเนินการแกไขปญหานักเรียนขาดเรียน ออกกลางคัน กอนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
7. เพื่อประโยชนโดยตรงแกเด็กนักเรียนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

8. เพื่อใหโรงเรียนจัดหาปจจัยพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวิตของนักเรียนในสังกัดไดตรงกับ
ความจําเปน และเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดมากที่สุด
9. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนยากจนไดตามความเหมาะสม

7.2 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
ดานปริมาณ
๑. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. รัฐสนับสนุนคาใชจายใหผูปกครองของนักเรียนครบทุกคน

ดานคุณภาพ
๑. รอยละของผูป กครองมีความพึงพอใจที่ไดรบั บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (100%)
๒. รอยละของนักเรียนมีความพรอมดานตาง ๆ ทั้งดานการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน หนังสือเรียน แบบฝกหัดและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน (100%)
3. ระดับความสําเร็จของนักเรียนมีความรูและประสบการณจากการจัด กิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมทัศนศึกษา (100%)
4.รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน (คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด) (100%)
๕. รอยละของนักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการแสวงหา
ความรูและการสือ่ สารอยางสรางสรรค (94.53%)
๖. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (100%)
๗. รอยละของนักเรียน ที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น (39.40%)
๘. รอยละของเด็กปฐมวัยทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖
(100%)

ดานการมีสวนรวม
นักเรียน ผูป กครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัด มีสวนรวมในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) ในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสําเร็จตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการ ของ สพฐ.
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัตริ าชการตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดําเนินการไดคะแนนระดับ 5 (ดําเนินการได 100%)

8. ประโยชน/บทเรียนทีไ่ ดจากผลการดําเนินงาน
1. นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการสนับสนุนรายการ
คาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครือ่ งแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

2. นักเรียนมีความพรอมทีจ่ ะเรียน เนื่องจากไดรบั การสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
4. ผูปกครองนักเรียนไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ เนื่องจาก ลดคาใชจายในเรื่อง คาจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน สามารถนํา
เงินสวนนี้ไปใชในชีวิตประจาวันในเรือ่ งอื่นๆ ได เปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง
5. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัตริ าชการตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดําเนินการไดคะแนนระดับ 5 (ดําเนินการได 100%) ใชเปนบทเรียนใน
การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
1. เอกสารแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาไมทันเปดภาคเรียน
2. แนวทางการดําเนินงานมีรายละเอียดมาก หลายขั้นตอน และมีความยุงยากในการดําเนินงาน
3. บัญหาความยุงยากเกี่ยวเนื่องกับระเบียบการเบิกจายเงินทัง้ ตอฝายโรงเรียนและฝายผูป กครอง
4. บัญหาการเพิ่มภาระงานธุรการของครู
5. บางสํานักพิมพสงหนังสือลาชาไมตรงตามจํานวนทีส่ ั่งซือ้ และไมไดมาตรฐานทัง้ เนื้อหาและคุณภาพ

10. ขอเสนอแนะ
มีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนที่รบั ผิดชอบงานดานนโยบายและแผน ควรศึกษา
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติใหเขาใจอยางละเอียด
2) ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนควรจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับโรงเรียน
ใหครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
3) ผูที่ไดรับมอบหมายใหกรอกขอมูลตามแบบเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน ควรดําเนินการดวย
ความรอบคอบ ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็วและทันตามกําหนด
4) ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการตรวจทานขอมูลที่ครูผูที่ไดรับมอบหมายกรอกขอมูลทุกครั้งกอน
การรับรองขอมูลอยางจริงจัง
5) หนวยงาน สถานศึกษา ผูเกี่ยวของตองประชาสัมพันธ แนวทาง วิธีการ การปฏิบัติในการใชสิทธิ
ตามโครงการที่ถูกตอง ใหผปู กครองนักเรียนทราบโดยทั่วไป

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................ธิติวุฒิ มังคลาด.......... ผูเ สนอผลงาน

(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558
ลงชื่อ ...........จันทรธิรา วงษวรรณา...... ผูร วมดําเนินการ
(นางจันทรธิรา วงษวรรณา)
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………สมบูรณ วันยะนาพร..……..
(นายสมบูรณ วันยะนาพร)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558
ลงชื่อ………นเรศ โปรงแสง………..
(นายนเรศ โปรงแสง)
รองผูอํานวยการ สพป.อุตรดิตถ เขต 1
วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

(เคาโครง)
ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายธิติวุฒิ มังคลาด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เรื่อง นักประสานงานยอดเยี่ยม : หัวใจของการปฏิบัติงานโยบายและแผน
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ภารกิจงานของกลุมนโยบายและแผนหรืองานของนักวิเคราะหนโยบายและแผน มีลักษณะงานคือ
การบริหารจัดการภายในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการบริหารราชการทั่วไป เชน การศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงานชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย การเตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานจัดระบบงาน
งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญาและปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่
เกี่ยวของ ภายใตภาวะจํากัดของทรัพยากร ทัง้ ดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ดังนั้น
เพื่อใหงานนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชหลักการบริหารงาน โดยเฉพาะการ
ประสานงานที่ดี มาชวยในการบริหารและปฏิบัติงานเพือ่ ใหเกิดความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางคุณคาตอ
สังคม ทั้งนี้ โดยมีจุดหมายสูงสุดในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. บทวิเคราะห แนวคิด/ขอเสนอ
2.1 บทวิเคราะห
การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมนโยบายและแผน ตามปจจัยทีม่ ีสวนสําคัญ
ตอการบริหาร ตามหลัก POSDCORB ของ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick
ปจจัยสําคัญตามหลักการบริหารงาน
1.การวางแผน (Planning)

การดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน
กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ตองมีการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการกําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากร
ที่จําเปนในสํานักงานเขตเพื่อใหเปาหมายสัมฤทธิ์ผลทีก่ ําหนด

2.การจัดองคกร (Organizing)

การจัดโครงการภายใน สพป.อุตรดิตถ เขต 1 เพื่อใหการ
ประสานงานของหนวยงานยอยตาง ๆ สามารถดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายขององคกรได และเอื้อตอการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนและสวนราชการอื่น

ปจจัยสําคัญตามหลักการบริหารงาน
การดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน
3.การบริหารทรัพยากรบุคคล (Staffing) พัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงาน และสถานศึกษาในสังกัด
ใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน ตระหนักและเห็นความสําคัญพรอม
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับภูมิทัศน และสรางบรรยากาศใน
การทํางานที่ดีและสรางทีมงานทีม่ ีประสิทธิภาพ

4. การอํานวยการ (Directing)

5. การประสานงาน (Co-ordinating)

6. การรายงาน (Reporting)

7. การงบประมาณ (Budgeting)

กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ในการวางแผน อํานวยการและ
ตองใชการตัดสินใจอยูตลอดเวลาแลวจึงนําการตัดสินใจดังกลาว
มาแปลงเปนแนวปฏิบัติ จึงตองมีทกั ษะในการประสานงาน
และใหคําแนะนํากับบุคลากร ทีมงาน และสวนราชการอื่น
เปนหนาที่สําคัญยิ่งของกลุม นโยบายและแผน ในการประสาน
สวนตางๆของการบริหารงานใหเขากันอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
การเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนโยบาย
และแผนของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ การเสนอความเห็นตอผูบ ริหาร รวมถึงติดตามความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. โรงเรียน
ในสังกัด และแจงหนวยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติตอไป
กลุมนโยบายและแผน มีภารกิจเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับ
งบประมาณของสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด

จากการวิเคราะหการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมนโยบายและแผน ตามปจจัยที่มสี วนสําคัญตอการ
บริหารดังกลาวจะเห็นไดวา การประสานงาน เปนปจจัยสําคัญยิ่งใหการดําเนินการตามภารกิจของกลุม นโยบาย
และแผน ใหบรรลุผล เพราะทุกปจจัยตองใชการประสานงานเขาไปชวยใหปจจัยตาง ๆ ประสบความสําเร็จและ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานขององคกร

2.2 แนวคิด/ขอเสนอ
การประสานงาน ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคนทุกฝายมีความ
เขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิ่งขึ้น ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุและทรัพยากรตาง ๆ
ในการทํางานทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกลุม นโยบายและแผน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันตอสถานการณและการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการใหบริการ เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงควรมีการพัฒนาเครื่องมือทีจ่ ะชวยให

การประสานงาน ซึ่งเปนสมรรถนะประจําสายงาน ไดกลายเปนศาสตรที่สามารถศึกษาเรียนรูและพัฒนาได โดยการ
แปลงความรูที่อยูในตัวตน (Tactic Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณ
ของแตละบุคคล ไปสูความรูท ี่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งจะเปนความรูทจี่ ะสามารถถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การจัดทําตัวแบบการประสานงาน เปนเครื่องมือชวยพัฒนาบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน เพื่อใหมี
สมรรถนะ ศักยภาพ มีเทคนิคที่ดี เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผนมืออาชีพและนักประสานงานยอดเยี่ยม
ความรูที่ฝงอยู
ในตัวคน
(Tactic Knowledge)

ความรูที่ที่ชัดเจน
ถายทอดได
(Explicit Knowledge)

ตัวแบบ
การประสานงาน
- Work Flow

จะประสานหนวยงาน ตองประสานคน จะประสานคน ตองประสานใจ

การบริหารงานแบบบูรณาการ
บริหารโดยการมีสวนรวมและสรางเครือขายกับกลุม/ฝายตางๆรวมทั้งเปดโอกาสใหทีมงานเขามามีสวนรวม
3. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั /ประโยชนที่จะไดรับ
จะไดเครื่องมือหรือ ตัวแบบการประสานงาน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานนโยบายและแผน โดยใช
การประสานงานที่ดี เพือ่ พัฒนางานของกลุมนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้นไป และเปน
ตัวนําใหการบริหารราชการใหบรรลุผล เกิดความเปนเลิศในการปฏิบัตงิ านและสรางคุณคาตอสังคม ทั้งนี้ โดยมี
จุดมุงหมายในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จในการจัดทําตัวแบบในการประสานงานของกลุม นโยบายและแผน

5. ผังกระบวนการ (Work Flow)

1. ตัวแบบการรับ-สงสาร
ผูสงสาร
-บทบาทหนาที่

สาร

-ชัดเจน ไมคลุมเครือ
-ละเอียด ถูกตอง

กระบวนการสงสาร

-ชัดเจน
-เขาใจงาย
-สอดคลองตรงกัน

สาร

ผูรบั สาร

ไดขอมูลทีค่ รบถวน สือ่ สารเขาใจตรงประเด็น

2. ตัวแบบการประสานงาน
รับเรือ่ ง
ไมครบ

ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล

ประสานหนวยงาน

สรุปประเด็นเสนอ ผอ.กลุม

ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.พิจารณา

ดําเนินการตามที่สั่งการ
รายงานผลการดําเนินงาน

เสร็จสิ้นกระบวนการ

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

3. ตัวแบบการประสานงานกับหนวยงานเจาของเรือ่ ง

ประสานหนวยงานเจาของเรื่อง

พิจารณาความตองการ

ประสานดวยตนเอง ประสานทางโทรศัพท

ประสานเปนลายลักษณอกั ษร

กลาวทักทาย/สวัสดี

หนังสือขอความสนับสนุน

ขอรายละเอียด

สงไปยังหนวยงาน

จบการสนทนา พรอมกลาว
สวัสดี/วางโทรศัพท

ขอบคุณหนวยงาน
สานความสัมพันธตอไป

ดําเนินการและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

4. เทคนิคการประสานงานงบประมาณ

สพฐ.
- กําหนดกรอบวงเงิน ให สพป./สพม.
- กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

สพป./สพม.
- กําหนดกรอบวงเงิน และคูมือการปฏิบัติงาน
- กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ สพป./ร.ร.
- แจง ร.ร./ประธานเครือขาย ดําเนินการตามคูมือ

คณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้ง/
จัดสรร

โรงเรียน
- ตรวจสอบ ทบทวน ขอมูลความขาดแคลน ของ ร.ร.
- เสนอของบประมาณผานคณะกรรมการเครือขายกลุม ร.ร.

คณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณของ ร.ร.

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครือขายกลุมโรงเรียน
-พิจารณาจัดตั้งและเรียงลําดับ
ความจําเปนขาดแคลนของ ร.ร.ในเครือขาย

คณะกรรมการ
เครือขายกลุมโรงเรียน

ขอรับรองวาเปนขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จริง
ลงชื่อ .................ธิติวุฒิ มังคลาด......... ผูเสนอแนวคิด
(นายธิติวุฒิ มังคลาด)
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

