โครงสร้างการแบ่งงานภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราขการ

กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

1. สนับสนุนงานบริหารทัว่ ไปของ
หน่วยงาน
2. ดาเนินการด้านงบประมาณ การเงินของ
หน่วยงาน
3. จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
5. ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน
6. ด าเนิ น การด้ า นงานพั ส ดุ แ ละอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน
7. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
8. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
9. ดาเนินการด้านการพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
10. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ราชการ
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3. ติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาระบบ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและ
กระทรวง
6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
2. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสัง กัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามคารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานในส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
4. จัดทาตัวชี้วัดแบบบูรณการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ทั้งในระดับกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
5. พัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่ว ยงานในสัง กัดส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖. ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และแนวทางการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
7. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ายเลขานุ การคณะท างานคณะกรรมการ
กากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ
8..ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยหรือจัดทาแนวทางหรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในระดับกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
9. จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
10. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน
พัฒนานวัตกรรมและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของ
สานักงานปลัดกระทรวง
2. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์การของสานักงานปลัดกระทรวง
3. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวง
4. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดทาข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การ
องค์การของสานักงานปลัดกระทรวง
5. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ วิ จั ย หรื อ
จัดทาแนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
องค์การ/การพัฒนาระบบราชการ
6.ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย

กลุ่มงาน
พัฒนาโครงสร้างและระบบงาน
1. จัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างของกระทรวงและ
สานักงานปลัดกระทรวง
2. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของกระทรวง
และสานักงานปลัดกระทรวง
3. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่ต่ากว่ากรม
4. สร้างกลไก แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการพัฒ นาโครงสร้ างและ
ระบบงาน
5. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างและระบบงาน
6. จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างและระบบงาน
7. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสร้างและระบบงานปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานแบ่ ง
ส่วนราชการภายในของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
9. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

- ๑๒ -

(ปรับปรุงใหม่)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานของส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ขอปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(16)

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
(1)
เลขที่ตาแหน่ง ๓๕

กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป
เลขตาแหน่ง 1559






กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขตาแหน่ง 1561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ
เลขตาแหน่ง 1560

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
พิเศษ (1)
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)
พนักงานราชการ (1)





นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
พิเศษ (2)
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

รวม 3 คน





นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
พิเศษ (2)
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)





นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
พิเศษ (2)
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

รวม ๓ คน

รวม ๓ คน

บริหาร

กลุ่มงานพัฒนา
นวัตกรรม และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขตาแหน่ง 1562

อานวยการ

รวม ๓ คน

วิชาการ

ทั่วไป

ประเภทตาแหน่ง/
ระดับตาแหน่ง

สูง

ต้น

สูง

ต้น

ทว

ชช

ชพ ชก/ชพ ปก/ชก

จานวน

-

-

-

-

-

1

๘

*******************************

-

๖

อว ปง/ชง

กลุ่มงานพัฒนา
โครงสร้าง
และระบบงาน
เลขตาแหน่ง 1565




นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
พิเศษ (1)
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ/
ชานาญการ (2)
รวม ๓ คน

พนักงานราชการ : 1
จ้างเหมาบริการ : 5

