
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 

                    นำงสำวสิริลักษณ์   ศรีมณี 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
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  คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน จัดท าข้ึนเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ของงานนโยบาย
และแผน กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 6  

กลุ่มงานนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน มีระบบ ระเบียบที่ชัดเจน
และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานไว้ ณ โอกาสนี้  
 
 

                                                                                      นางสาวสิริลกัษณ์  ศรีมณี 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม งานนโยบายและแผน 

ท่ี กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ทิศทางการพฒันาการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษา 

            

  จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา             

  วิเคราะห์องค์กร (SWOT) โดยจัดเวทเีสวนาเชิญผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง และผู้มสี่วนได้เสีย 

            

  ร่างเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเรจ็             

  วิเคราะห์ศึกษา พิจารณา น าเสนอร่วมกันพจิารณา 
ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอ้ านวยการ 

            

  น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

 น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อ
ลงนามขออนุมัติการใช้แผน 

 น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ ศธจ 
 

.  
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค
. 

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

  การศึกษาประกาศใช้และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

            

2. แผนปฏิบัติการประจ าป ี             
  ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

            

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

            

  รับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอ้ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน) 

            

  ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ       
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแจ้ง
นโยบายใหบุ้คลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            

  ร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ตลอดจนการพจิารณาจัดสรรงบพื้นฐาน 
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค
. 

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

  งานนโยบายและแผนรวบรวมตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

 น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อ
ลงนามขออนุมัติการใช้แผน 

 น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ ศธจ. 

 ประกาศใช้และเผยแพร ่

            

3. แผนช้ันเรียนรายป ี             
  ขอข้อมูลประชากรอายุ 0-18 ปี ที่อาศัยในพื้นที่อ าเภอ

จอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกลัยานิวัฒนา โดย
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลไปยังส านัก
ทะเบียนอ าเภอ 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดเป้าหมายการ
ให้บรกิารสาธารณะร่วมกัน 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเป้าหมายการให้
บรหิารสาธารณะระดบัอนบุาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป้าหมายการให้
บรหิารสาธารณะเป็นเป้าหมายที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคาดคะเนนักเรียนว่าในเขตพื้นที ่
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค
. 

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

 การศึกษาต้องรองรับนกัเรียนจ านวนเท่าไรในแต่ละป ี             
  สถานศึกษาจัดท าแผนช้ันเรียนรายปเีสนอส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ซึง่การจัดท าแผนช้ันเรียนรายปีของ
สถานศึกษาสามารถใช้หลักการเดียวกบัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได ้

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแผนช้ัน
เรียนรายปีของสถานศึกษารายโรงทุกระดับ 
-คาดคะเนจ านวนนักเรียน โดยศึกษาหลักการคาดคะเน
จ านวนนักเรียน 
-พิจารณาแผนช้ันเรียนรายปีทีส่ถานศึกษาเสนอ 
-ก าหนดแผนช้ันเรียนรายปี รายโรง 

            

4. การจัดต้ังสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าหลกัเกณฑ์และ
วิธีการการจัดต้ังสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 

            

  ผู้ยื่นค าร้องขอ (ต้องมีแบบค ารอ้งขอ) ซึง่ได้แก่บุคคล นิติ
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค
. 

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

 สถาบันสงัคมอื่นย่ืนค ารอ้งขอต่อส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนวันเริ่มต้นปกีารศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 
 

            

  ส ารวจจ านวนนักเรียนในเขตทีจ่ะขอจัดต้ังสถานศึกษา
ข้ึนใหม่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า
หกกิโลเมตรตามเส้นทางคมนาคม 

 ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชนท้องถ่ินและ
ผู้ปกครองนกัเรียน 

 ส ารวจสถานที่ตั้งสถานศึกษา ต้องเป็นหลักฐานที่ดินที่มี
การอนุญาตให้ใช้ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกตอ้ง
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าไร ่

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้อง
ขอของผู้อื่น ค าร้องขอใหจ้ัดต้ังสถานศึกษาภายในหกสบิ
วัน นับแต่ที่ได้รับค าร้องขอ 
 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมลูและผลการ
พิจารณากลั่นกรองของเขตพื้นทีก่ารศึกษาเสนอ ศธจ.
เห็นชอบ 
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค
. 

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

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพจิารณาของ 
ศธจ. ให้ผู้ยื่นค าขอจัดต้ังสถานศึกษาภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ ศธจ. พิจารณากรณีอนุญาตใหจ้ัดต้ัง
สถานศึกษาได้ และให้รายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทราบด้วย 

            

  กรณีในบางท้องที่เป็นพื้นที่ทีม่ีชุมชนหนาแน่นหรือใน
ท้องทีท่ี่มีความจ าเป็นเป็นพเิศษไม่สามารถด าเนินการ
จัดต้ังสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทัง้นี้
ให้ค านึงถึงงบประมาณ ประสทิธิภาพ และคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

            

  การจัดต้ังสถานศึกษาพิเศษใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด 

            

5. การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าหลกัเกณฑ์และ

วิธีการการจัดต้ังสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค
. 

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

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส ารวจข้อมลูจ านวน
นักเรียน และสภาพพื้นที่ของสถานศึกษา และจัดท า
แผนการรวมสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเห็นชอบใหม้ีการ
รวมสถานศึกษาให้ด าเนินการดงันี้  

-จัดท าแผนการรวมสถานศึกษาและแจง้สถานศึกษาทีร่วมกนั 
-จัดให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนกัเรียนและชุมชน 

-เสนอแผนรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของทกุ
สถานศึกษา 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 
โดยให้มีผลกอ่นวันเริม่ต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึง่
ร้อยแปดสิบวัน 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา 
และใหจ้ัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการรวม
สถานศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทราบ 
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ท่ี 
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าหลกัเกณฑ์และ
วิธีการการจัดต้ังสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๐ 
 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาที่ขอเลิกสถานศึกษาให้คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่
สถานศึกษามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

          -ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
          -จ านวนนักเรียนลดลงจนไมส่ามารถพัฒนคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้   

            

  รายงานการเลิกสถานศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

            

  กรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ได้ให้รายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบตอ่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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7. การขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
  สถานศึกษาจัดท าแผนขยายช้ันเรียนเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

            

  สถานศึกษาเสนอเรือ่งเพื่อขอขยายช้ันเรียน พร้อม
เอกสาร หลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง ไปยงัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนทีห่นึ่งของปีการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา  

         -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อม
ในการขยายช้ันเรียน 
         -คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการขยายช้ันเรยีน 
(ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
และ School Mapping แบบเสนอขอขยายช้ันเรียน พรอ้ม
เอกสารประกอบของสถานศึกษา 
          ประเมินความพร้อมในการขยายช้ันเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
สถานศึกษา 
-    จัดท าเอกสาร หลกัฐาน และผลการประเมินเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอเอกสารหลักฐาน
การขอขยายช้ันเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา พร้อม
ผลการประเมินต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา โดยที่ประชุมจะมีมตเิพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด าเนินการดงันี้  

         -กรณีมีมตเิห็นชอบ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
เรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา
อนุญาตการขยายช้ันเรียน 
         -กรณีมีมติไมเ่ห็นชอบ เนื่องจากไมม่ีความพร้อมหรือไม่
จ าเป็น ใหส้ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาแจง้สถานศึกษาทราบ 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพจิารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอ้ม
ประกาศการขยายช้ันเรียนให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทราบ กรณีอนุญาต 

            

8 การจัดต้ังห้องเรียนเคลื่อนที ่

 สถานศึกษาด าเนินการ 
-ส ารวจนักเรียน รายอายุ/ช่ือ ทีจ่ะเข้าเรียนในห้องเรียนเคลือ่นที ่
-ส ารวจความพรอ้มทีจ่ะจัดต้ังหอ้งเรียนเคลื่อนที่ 
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 -ประชุมผูป้กครองนักเรียน/ชาวบ้าน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในหยอ่ม
บ้านที่จะจัดต้ังห้องเรียนเคลือ่นที่ เพื่อขอความเห็น/ความ
ต้องการ 
-ประชุมคณะครูในโรงเรียน เพื่อระดมความเห็น ความคิด แนว
ทางการด าเนินงาน 
-ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
-เสนอเรื่องมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมข้อมลู เพื่อ
ขออนุมัติด าเนินการ 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล และออก
ตรวจสอบภาคสนาม 

            

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอเรื่องที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับทราบ 

            

  สถานศึกษาด าเนินการจัดต้ังห้องเรียนเคลื่อนที่ และ
จัดการเรียนการสอน โดยถือเสมือนว่า ห้องเรียนเคลือ่น
ที่นี้จัดต้ังเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียน จัดครูไปสอน  
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 นับจ านวนนักเรียน วัดผลประเมินผล และด าเนินการอื่น 
ๆ เช่นเดียวกับที่ด าเนินการในสถานศึกษาทุกประการ 

            

  สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานใหส้ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
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กลุมนโยบายและแผน 

กลุมงานนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบและขอบขายงานดังนี้ 

1.งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2 ศึกษารายงานผลการดาํเนินงานที่ผานมา/ ขอมูลสารสนเทศ 

 3 ระดมความคดิเห็นและความตองการของผูมสีวนไดเสีย 
 4 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําแผนท่ีตั้งการศกึษาโดยใชเทคนิค School 
Mapping 

5 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยม ของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 6 กําหนดกลยุทธการจัดการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา 
 7 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสาํเร็จ เปาหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 
 8 นําเสนอรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 9 ปรับรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ 
 10 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 
 11 เผยแพรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยาง
ทั่วถึง 
 12 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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Flow Chart การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของ สพท. 

ทบทวนภารกิจ ศึกษาขอมูลสารสนเทศ/     

ผลการดําเนินงาน/ สํารวจความตองการและ

ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 

นําเสนอ กพท. เพ่ือ

พิจารณา 

เผยแพร ประชาสัมพันธ 

กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ ผลผลติ 

ผลลพัธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ 
 

เสนอคณะกรรมการยกราง

แผนพัฒนาใหขอเสนอแนะ/ปรับ

ปรับปรุง 

เห็นชอบ 

 

ไมเห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 



15 
 

ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .................... .......... 

2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
 4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 5 นโยบายของซเูปอรบอรดทางการศึกษา 
 6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 8 แผนพัฒนาจังหวัด 
 9 แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
 10 รายงานการศึกษา การวิจยัท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 11 รายงานผลการดาํเนินงานการจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1 เดือน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษารายงานผลการดาํเนินงานที่ผานมา/ 
ขอมลูสารสนเทศ 

1 เดือน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

3 ระดมความคิดเห็นและความตองการของผู
มีสวนไดเสีย 

2 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายในที่มีผลกระทบตอการจัดการศกึษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนที่ตั้งการศกึษาโดยใชเทคนิค School 
Mapping 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ
คานิยม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
  

2 สัปดาห 
 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 กําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 
เปาหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 นําเสนอรางแผนพัฒนาการจดัการศกึษาขั้น
พื้นฐานตอคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9 ปรับรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ 

2 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขต

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

พื้นท่ีการศกึษา 
11 เผยแพรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานตอสาธารณชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ทราบอยางท่ัวถึง  

2 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

12 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 

 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 

 

 

2.งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห นโยบายกระทรวง กลยุทธ จุดเนน สพฐ. สภาพแวดลอม สพท. ทบทวนและยืนยันกล

ยุทธ สพท. ผลการดาํเนินงานของปที่ผานมา ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารางในขอ 1 เพื่อกําหนดจุดเนนและเปาหมายของ สพท. ประจําป 

3. นําเสนอรางจุดเนนและเปาหมายการพัฒนาประจําปตอทีมบริหารองคกร 

4. แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจดัทําแผนงานโครงการใหสอดคลองกับจุดเนนและเปาหมายการพัฒนา

องคกร 

5. รวบรวมแผนงานโครงการ เพือ่จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป 

6. นําเสนอ กพท. เพื่อเห็นชอบ (การมีการเสนอแนะแกไข กลับไปขอ 5) 

7. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป 

8. เผยแพร และสื่อสารสูการปฏิบัติ 

9. สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผน 

10. ติดตาม ประเมนิผลและรายงานการดาํเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .............................. 
2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
5 นโยบายของซูเปอรบอรดทางการศึกษา 
6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
8 แผนพัฒนาจังหวัด 
9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
10 รายงานการศึกษา การวิจยัท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
11 รายงานผลการดาํเนินงานการจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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 Flow Chart งานจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณารางในขอ 1 เพื่อกําหนดจุดเนน

และเปาหมายของ สพท. ประจําป 

นําเสนอรางจุดเนนและเปาหมาย 

การพัฒนาประจําปตอทีมบริหารองคกร 

แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการใหสอดคลอง

กับจุดเนนและเปาหมายการพฒันาองคกร 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายกระทรวง กลยุทธ จุดเนน สพฐ. 

สภาพแวดลอม สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุทธ สพท. 

ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา ความตองการของผูมี

สวนไดเสยี 

นําเสนอ กพท. เพื่อเห็นชอบ 

เผยแพร และสื่อสารสูการปฏิบัติ 

      สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผน 

         ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ไมเห็นชอบ 

 เห็นชอบ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษา วิเคราะห นโยบายกระทรวง กลยุทธ 
จุดเนน สพฐ. สภาพแวดลอม สพท. ทบทวนและ
ยืนยันกลยุทธ สพท. ผลการดําเนินงานของปที่
ผานมา ความตองการของผูมสีวนไดเสีย 

 5 วัน กลุมนโยบายและแผน  

2 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารางในขอ 1 เพ่ือ
กําหนดจุดเนนและเปาหมายของ สพท. ประจําป 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

3 นําเสนอรางจุดเนนและเปาหมายการพัฒนา
ประจําปตอทีมบริหารองคกร 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

4 แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจัดทําแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับจดุเนนและเปาหมายการ
พัฒนาองคกร 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน   

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทําราง
แผนปฏิบัติการประจําป 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอ กพท. เพ่ือเห็นชอบ (การมีการเสนอแนะ
แกไข กลับไปขอ 5) 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป 7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เผยแพร และสือ่สารสูการปฏิบติั 2 วัน กลุมนโยบายและแผน   

9 สนับสนุน ชวยเหลอื สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 
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3.งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายช้ันเรียนและเปล่ียนช่ือสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเรื่องจากงานสารบรรณ 

2. บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เก่ียวของ 

3. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของ

ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด  

4. จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

5.  แตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพรอมฯ 

6. เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

7. ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศกึษา 

8. แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 

3. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 
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Flow Chart งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนช่ือสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานโอกาสทางการศึกษา  

จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เก่ียวของ 

นําเสนอ กพท. เพื่อเห็นชอบ 

ดําเนินการจัดต้ัง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อ

สถานศึกษา 

                  แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานที่เก่ียวของ 

แตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อประเมนิความพรอมฯ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

         ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงาน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 
1  รับเร่ือง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ           

 กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

2 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
ดานโอกาสการเขาถึงบรกิารการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
จังหวัด  

15 วัน กลุมนโยบายและแผน  

3 จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชัน้เรียน เปลี่ยนชื่อ
สถานศกึษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา 

15 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

4 แตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อประเมนิความพรอมฯ 

3 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

5 เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

6 ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชัน้เรียน เปลี่ยนชื่อ
สถานศกึษา (ประกาศ) 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

7 แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานที่เก่ียวของ 1 วัน กลุมนโยบายและแผน  
 

8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนนิงาน 1 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

 

แบบฟอรมที่ใชและตัวอยาง 

 แบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1 กรณีเลิกสถานศกึษา -แบบ ล.1 แบบคําขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    -แบบ ล.2 แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณา 

    -แบบ ล.3 แบบสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็น 

-แบบ ล.4 บัตรแสดงความคิดเห็น 

 2 กรณีรวมสถานศึกษา -แบบ ร.1 แบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    -แบบ ร.2 แบบสรุปรับฟงความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา 

    -แบบ ร.3 แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4.งาน บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สรุปผลการดาํเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปท่ีผานมา 

2. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก(นักเรียน 120 คนลงมา) 

4. จัดทํารางแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกําหนดเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

6. นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

7. เผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางทั่วถึง 

8. สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,สพฐ. 
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Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 

จัดทํารางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชุมจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกําหนด

เปนกลยุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปผลการดาํเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปท่ีผานมา 

นําเสนอ กพท. เพ่ือเห็นชอบ 

เผยแพร ประกาศตอสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของอยางท่ัวถึง 

สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงาน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 
1 สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบ

ปที่ผานมา 

5 วัน กลุมนโยบายและแผน  

2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรฐับาล นโยบาย 
สพฐ.และหนวยงานที่เก่ียวของ 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

3 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กของ สพป. 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

4 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรยีน 120 คนลงมา รวมกับคณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเปนกลยุทธใน 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 วัน กลุมนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 

 

5 จัดทํารางแผนการบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 

 
3 วัน กลุมนโยบายและแผนและ

คณะกรรมการฯ 
 

6 นําเสนอแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

เพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

7 จัดทําเอกสารแผนฯและเผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  
 

8 สนับสนุน ชวยเหลอืใหสถานศึกษาจัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 

 

9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดป กลุมนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการฯ 
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5. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจงัหวัด 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่เก่ียวของ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., แผนพัฒนาจังหวัดฯ 

 2. สํารวจรายชื่อหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาภายในจังหวัด

ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สพป./สพม. กศน. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย,การศกึษาพิเศษ,องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 3. จัดทําแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา และขอความรวมมือหนวยงานทางการศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ กรอกขอมูลพรอมสงรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการและคณะทาํงานจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจําปเพื่อออกคําสั่ง/ประกาศแตงตั้ง 

4. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยการวิเคราะห SWOT และ

จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาหมาย/ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 

5. แจงทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดใหหนวยงานทางการศกึษาและหนวยงานที่เก่ียวของจัดทํา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจําป 

6. ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

จังหวัดประจําปเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบ 

7. ปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการและจัดทําเอกสารเผยแพรหนวยงาน

ทางการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ และจัดสงให สพฐ. 

8. หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

การศึกษาจังหวัดประจําปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .............................. 
 2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 5 นโยบายของซเูปอรบอรดทางการศึกษา 
 6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 8 แผนพัฒนาจังหวัด 
 9 แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
 10 รายงานการศึกษา การวิจยัท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 11 รายงานผลการดาํเนินงานการจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแบบสํารวจขอมลู/ขอความรวมมือหนวยงานกรอกขอมูลและสง

รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 

ป และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจําป 

ศึกษาเอกสารและนโยบายที่เก่ียวของ/สํารวจ

รายชื่อหนวยงานทางการศึกษา/หนวยงานที่

เก่ียวของในการจัดการศึกษาภายในจังหวัด 

คณะกรรมการอํานวยการ

พิจารณา 

ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําทิศทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดโดยการ SWOT กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ยุทธศาสตร/กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด 

แจงทิศทาง การจัดการศึกษาของจังหวัดให

หนวยงานจัดทําโครงการบรรจุไวในแผนฯ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ประชุมคณะทํางานจัดทํารางแผนฯ เสนอคณะกรรมการ

อํานวยการ พิจารณาใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบ 

เผยแพรใหหนวยงานและจัดสงให สพฐ./หนวยงานขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอ 

สพฐ.และเผยแพรใหหนวยงานและสาธารณชน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 
ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวของ 

 2 วัน กลุมนโยบายและแผน  

2 สํารวจรายชือ่หนวยงานทางการศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาภายใน
จังหวัดท้ังภาครฐัและเอกชน  
 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

3 จัดทําแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
และขอความรวมมอืหนวยงานทางการศกึษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ กรอกขอมลูพรอมสงรายชือ่
คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานฯเพื่อ
ออกคําสั่ง/ประกาศแตงต้ัง 

 

15 วัน กลุมนโยบายและแผน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

4 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทาํทศิทางการจัด
การศึกษาของจังหวัด  

1 วัน กลุมนโยบายและแผน   

5 แจงทิศทางการจัดการศกึษาของจังหวัดให
หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ 

 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน   

6 ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดประจําปเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาใหขอเสนอแนะและใหความ
เห็นชอบ 

 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการและจัดทําเอกสาร
เผยแพร  

7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 หนวยงานทางการศกึษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการ
การศึกษาจังหวัดประจําปสูการปฏิบัต ิ 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

9 ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตอ สพฐ.และเผยแพรใหหนวยงาน
ทางการศกึษา,หนวยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชน 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

 

 

 


