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ค ำน ำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของงานนโยบาย
และแผน กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 6  

กลุ่มงานนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน มีระบบ ระเบียบที่ชัดเจน
และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานไว้ ณ โอกาสนี้  
 
 

                                                                                      กรรณิการ์  แก้วก๋องมา 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 1 
กลุ่มงานนโยบายและแผน  
 งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   13 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 16 
 งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 19 
 งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 22 
 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 25 
ภาคผนวก  
                 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน   
  
  
  
   
 



 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม งานนโยบายและแผน 

ที ่ กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กลุ่มงานนโยบายและแผน             

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             

  ศึกษาบริบท ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            

  จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             

  วิเคราะห์องค์กร (SWOT) โดยจัดเวทีเสวนาเชิญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย 

            

  ร่างเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ             

  วิเคราะห์ศึกษา พิจารณา น าเสนอร่วมกันพิจารณา 
ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

            

  น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

 น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อ
ลงนามขออนุมัติการใช้แผน 

 น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ ศธจ 
 

.  
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  การศึกษาประกาศใช้และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี             

  ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

            

  รับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน) 

            

  ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ       
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแจ้ง
นโยบายให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            

  ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรงบพ้ืนฐาน 
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  งานนโยบายและแผนรวบรวมตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

 น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อ
ลงนามขออนุมัติการใช้แผน 

 น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ ศธจ. 

 ประกาศใช้และเผยแพร่ 

            

3. แผนชั้นเรียนรายปี             

  ขอข้อมูลประชากรอายุ 0-18 ปี ที่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอ
จอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกัลยานิวัฒนา โดย
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลไปยังส านัก
ทะเบียนอ าเภอ 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะร่วมกัน 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งเป้าหมายการให้
บริหารสาธารณะระดับอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป้าหมายการให้
บริหารสาธารณะเป็นเป้าหมายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาคาดคะเนนักเรียนว่าในเขตพ้ืนที่ 
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 การศึกษาต้องรองรับนักเรียนจ านวนเท่าไรในแต่ละปี             

  สถานศึกษาจัดท าแผนชั้นเรียนรายปีเสนอส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งการจัดท าแผนชั้นเรียนรายปีของ
สถานศึกษาสามารถใช้หลักการเดียวกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้ 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแผนชั้น
เรียนรายปีของสถานศึกษารายโรงทุกระดับ 
-คาดคะเนจ านวนนักเรียน โดยศึกษาหลักการคาดคะเน
จ านวนนักเรียน 
-พิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีที่สถานศึกษาเสนอ 
-ก าหนดแผนชั้นเรียนรายปี รายโรง 

            

4. การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการการจัดตั้งสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 

            

  ผู้ยื่นค าร้องขอ (ต้องมีแบบค าร้องขอ) ซึ่งได้แก่บุคคล นิติ
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  
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 สถาบันสังคมอ่ืนยื่นค าร้องขอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 
 

            

  ส ารวจจ านวนนักเรียนในเขตที่จะขอจัดตั้งสถานศึกษา
ขึ้นใหม่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า
หกกิโลเมตรตามเส้นทางคมนาคม 

 ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชนท้องถิ่นและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

 ส ารวจสถานที่ตั้งสถานศึกษา ต้องเป็นหลักฐานที่ดินที่มี
การอนุญาตให้ใช้ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกต้อง
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้อง
ขอของผู้อ่ืน ค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาภายในหกสิบ
วัน นับแต่ที่ได้รับค าร้องขอ 
 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูลและผลการ
พิจารณากลั่นกรองของเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ศธจ.
เห็นชอบ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของ 
ศธจ. ให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งสถานศึกษาภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ ศธจ. พิจารณากรณีอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานศึกษาได้ และให้รายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบด้วย 

            

  กรณีในบางท้องที่เป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนหนาแน่นหรือใน
ท้องที่ที่มีความจ าเป็นเป็นพิเศษไม่สามารถด าเนินการ
จัดตั้งสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
ให้ค านึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

            

  การจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 

            

5. การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการการจัดตั้งสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส ารวจข้อมูลจ านวน
นักเรียน และสภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา และจัดท า
แผนการรวมสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเห็นชอบให้มีการ
รวมสถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  

-จัดท าแผนการรวมสถานศึกษาและแจ้งสถานศึกษาที่รวมกัน 
-จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

-เสนอแผนรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทุก
สถานศึกษา 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 
โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 
และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการรวม
สถานศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ 
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6. การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการการจัดตั้งสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 
 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาท่ีขอเลิกสถานศึกษาให้คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่
สถานศึกษามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

          -ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
          -จ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้   

            

  รายงานการเลิกสถานศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

            

  กรณีท่ีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ได้ให้รายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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7. การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

  สถานศึกษาจัดท าแผนขยายชั้นเรียนเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

            

  สถานศึกษาเสนอเรื่องเพ่ือขอขยายชั้นเรียน พร้อม
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา  

         -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อม
ในการขยายชั้นเรียน 
         -คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการขยายชั้นเรียน 
(ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
และ School Mapping แบบเสนอขอขยายชั้นเรียน พร้อม
เอกสารประกอบของสถานศึกษา 
          ประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
สถานศึกษา 
-    จัดท าเอกสาร หลักฐาน และผลการประเมินเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอเอกสารหลักฐาน
การขอขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา พร้อม
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยที่ประชุมจะมีมติเพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินการดังนี้  

         -กรณีมีมติเห็นชอบ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
เรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
อนุญาตการขยายชั้นเรียน 
         -กรณีมีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมหรือไม่
จ าเป็น ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบ 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อม
ประกาศการขยายชั้นเรียนให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทราบ กรณีอนุญาต 

            

8 การจัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ 

 สถานศึกษาด าเนินการ 
-ส ารวจนักเรียน รายอายุ/ชื่อ ที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนเคลื่อนที่ 
-ส ารวจความพร้อมที่จะจัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ 
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 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/ชาวบ้าน และผู้ที่เก่ียวข้องในหย่อม
บ้านที่จะจัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ เพื่อขอความเห็น/ความ
ต้องการ 
-ประชุมคณะครูในโรงเรียน เพ่ือระดมความเห็น ความคิด แนว
ทางการด าเนินงาน 
-ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-เสนอเรื่องมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมข้อมูล เพ่ือ
ขออนุมัติด าเนินการ 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล และออก
ตรวจสอบภาคสนาม 

            

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอเรื่องที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับทราบ 

            

  สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ และ
จัดการเรียนการสอน โดยถือเสมือนว่า ห้องเรียนเคลื่อน
ที่นี้จัดตั้งเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียน จัดครูไปสอน  
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 นับจ านวนนักเรียน วัดผลประเมินผล และด าเนินการอ่ืน 
ๆ เช่นเดียวกับท่ีด าเนินการในสถานศึกษาทุกประการ 

            

  สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี ้

1.งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ 

 3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค School 
Mapping 

5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 
 8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
 10 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
 12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flow Chart การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท. 

 

ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/     

ผลการด าเนนิงาน/ ส ารวจความต้องการและ

ระดมความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้เสีย 

น าเสนอ กศจ. เพื่อ

พิจารณา 

เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 

 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ผลผลติ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ และกรอบแผนงาน/โครงการ 

 

เสนอคณะกรรมการยกร่าง

แผนพัฒนาให้ข้อเสนอแนะ/ปรับ

ปรับปรุง 

 
เห็นชอบ 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 
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ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .................... .......... 

2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
 4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา 
 6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 8 แผนพัฒนาจังหวัด 
 9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

2 ศึกษารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา/ ข้อมูล
สารสนเทศ 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

3 ระดมความคดิเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สีย 2 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

4 วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดท าแผน
ที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping 

1 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านยิม ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2 สัปดาห ์
 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

6 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
และกรอบแผนงาน/ โครงการ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
คณะกรรมการยกรา่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

2 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

10 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

1 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อ 2 สัปดาห ์ กลุ่มนโยบายและแผน  
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

สาธารณชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  และคณะท างาน 
12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน 

และกลุม่นิเทศฯ 
 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุม่นิเทศฯ 

 

2.งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวนและยืนยันกล

ยุทธ์ สพท. ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ 1 เพ่ือก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจ าปี  

3. น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 

4. แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา

องค์กร 

5. รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6. น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (การมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5) 

7. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 

9. สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผน 

10. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .............................. 
2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา 
6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
8 แผนพัฒนาจังหวัด 
9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 



17 
 

 Flow Chart งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ 1 เพ่ือก าหนดจุดเน้น

และเป้าหมายของ สพท. ประจ าปี 

น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมาย 

การพัฒนาประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้อง

กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 

สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุทธ์ สพท. 

ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา ความต้องการของผู้มี

ส่วนไดเ้สีย 

น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 

เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 

 

      สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผน 

         ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวนและ
ยืนยันกลยุทธ์ สพท. ผลการด าเนนิงานของปีท่ี
ผ่านมา ความต้องการของผู้มสี่วนได้เสีย 

 5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณารา่งในข้อ 1 เพื่อ
ก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจ าป ี

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 น าเสนอร่างจดุเน้นและเป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปตี่อทีมบริหารองค์กร 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงาน
โครงการใหส้อดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กร 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

6 น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (การมีการเสนอแนะ
แก้ไข กลับไปข้อ 5) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

7 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบตัิ 2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบตัิ
การ 

ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 
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3.งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเรื่องจากงานสารบรรณ 

2. บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากร

วัยเรียน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  

4. จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินความพร้อมฯ 

6. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

8. แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

3. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 
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Flow Chart งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา  

จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 

ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อ

สถานศึกษา 

 

                  แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

         ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบยีบ           

 กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศกึษาของ
ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
จังหวัด  

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแผนจดัตั้ง รวม เลิก ขยายช้ันเรียน เปลี่ยนช่ือ
สถานศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 

3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

6 ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายช้ันเรียน เปลี่ยนช่ือ
สถานศึกษา (ประกาศ) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
 

8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้และตัวอย่าง 

 แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1 กรณีเลิกสถานศึกษา -แบบ ล.1 แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    -แบบ ล.2 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา 

    -แบบ ล.3 แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

-แบบ ล.4 บัตรแสดงความคิดเห็น 

 2 กรณีรวมสถานศึกษา -แบบ ร.1 แบบข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    -แบบ ร.2 แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา 

    -แบบ ร.3 แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4.งาน บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา 

2. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 120 คนลงมา) 

4. จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. ประชุมจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือก าหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็ก 

6. น าเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 

8. สนับสนุน ชว่ยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,สพฐ. 
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Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 

จัดท าร่างการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ประชุมจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือก าหนด

เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีที่ผ่านมา 

น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 

เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

 

สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สรุปผลการด าเนินการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบ

ปีท่ีผ่านมา 

5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 ศึกษาระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย 
สพฐ.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนบริหารจดัการโรงเรยีนขนาด
เล็กของ สพป. 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 จัดประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส าหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 

 

5 จัดท าร่างแผนการบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
3 วัน กลุ่มนโยบายและแผนและ

คณะกรรมการฯ 
 

6 น าเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 จัดท าเอกสารแผนฯและเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
 

8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 

 

9 ตดิตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 

 

 

5. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., แผนพัฒนาจังหวัดฯ 
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 2. ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในจังหวัดทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เช่น สพป./สพม. กศน. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย,การศึกษาพิเศษ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา และขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจ าปีเพ่ือออกค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง 

4. จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยการวิเคราะห์ SWOT และ

จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5. แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจ าปี 

6. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด

ประจ าปีเสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการและจัดท าเอกสารเผยแพร่หน่วยงาน

ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดส่งให้ สพฐ. 

8. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

จังหวัดประจ าปีสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .............................. 
 2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา 
 6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 8 แผนพัฒนาจังหวัด 
 9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแบบส ารวจขอ้มูล/ขอความร่วมมอืหน่วยงานกรอกข้อมูลและส่ง

รายชื่อคณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 

ปี และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจ าปี 

 

ศึกษาเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง/ส ารวจ

รายชื่อหนว่ยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งในการจัดการศึกษาภายในจังหวัด 

คณะกรรมการอ านวยการ

พิจารณา 

 

ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าทิศทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดโดยการ SWOT ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์เป้าหมาย ตวัชี้วัด 

 

แจ้งทิศทาง การจัดการศึกษาของจังหวดัให้หน่วยงาน

จัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

ประชุมคณะท างานจัดท าร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการ

อ านวยการ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

 

เผยแพร่ให้หน่วยงานและจัดส่งให้ สพฐ./หน่วยงานขบัเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการต่อ 

สพฐ.และเผยแพร่ให้หนว่ยงานและสาธารณชน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 

 2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศกึษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายใน
จังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
และขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อ
คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานฯเพื่อ
ออกค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง 

 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4 จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าทศิทางการจัด
การศึกษาของจังหวัด  

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจงัหวัดให้
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าโครงการ/กิจกรรมฯ 

 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

6 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัตริาชการ
การศึกษาจังหวัดประจ าปเีสนอคณะกรรมการ
อ านวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความ
เห็นชอบ 

 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอ านวยการและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่  

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

8 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิราชการ
การศึกษาจังหวัดประจ าปสีู่การปฏิบัติ  

ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

9 ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ สพฐ.และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

ตลอดป ี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

 


