คำนำ
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารแบ่ งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต
และได้ ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง การแบ่ งส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึกษา ออกเป็ น 10 กลุ่ ม ดั งนั้น เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มขึ้น

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามหน้ าที่ ดั งกล่ าวข้ างต้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเข้ าใจภารกิ จ และรายละเอี ยดในการปฏิ บั ติ งาน มี เป้ าหมาย
มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุข
แก่ป ระชาชน ซึ่งประกอบด้ ว ย กระบวนงาน วัตถุป ระสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจากั ดความ ขั้ น ตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน แบบฟอร์ ม ที่ ใช้ เอกสาร/หลั ก ฐานอ้ า งอิ งประกอบการปฏิ บั ติ งาน ใน 4 งาน คื อ งานธุรการ
งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษา จั ดการศึ กษาเป็ น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน เป็น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้ นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม การบริ ห ารที่ ส นั บ สนุ น ที่ ใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School – Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน กากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งำนธุรกำร
1.1 งานสารบรรณ
1) นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ-ส่ง หนังสือราชการ
2) รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทกและพัฒนากากับดูแลการ
รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filing กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดย
- รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ e-filing
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
3) ตรวจสอบการรับ -ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผนและ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของสานักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสาสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
2) ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสานักงานทาให้
ระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
กลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4) จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
5) สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
1) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
4) สรุปและรายงานผล

2. งำนนโยบำยและแผน
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิจั ย การจั ด และพั ฒ นาการศึ ก ษาในภาพรวมของเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดท านโยบาย จุดเน้ นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ส อดคล้ องกับบริบ ท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่
สู่สาธารณชน
6) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมิน สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ
School Mapping
4) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขตพื้นที่การศึกษา
5) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
7) น าเสนอแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานของความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
9) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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2.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ร ายละเอี ย ดนโยบายและงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1) ประสานงานกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด /ภาค ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจาปี
3) จั ด ท าโครงการ/กิจกรรมการเพื่ อ บรรจุ ในแผนพั ฒ นาการศึก ษาจังหวัด /กลุ่ ม
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่การปฎิบัติ
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
2.5. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียน
พิเศษและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3) จัดทาแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้ องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา เสนอขอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4) ดาเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
2.6 งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) สรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา
2) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 120 คนลงมา)
4) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5) ประชุมจัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกาหนดเป็นกรอบทิศทาง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
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6) นาเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
7) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
8) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

3. งำนวิเครำะห์งบประมำณ
3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่มหรือ หน่วยงานภายในทุกแห่ง
สารวจและรายงานข้อมูล
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการ ประชุ ม ด าเนิ น การ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แผนงาน/งาน/โครงการ
วิ เคราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย แผนงาน/งาน/โครงการที่ ส่ งผลิ ต หลั ก ของหน่ ว ยงานและงบประมาณรายจ่ า ยของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้ อานวยการฯพิจารณา กรณี พิจารณา
ไม่ เห็ น ชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้ าหน้ าที่ น ากลั บ ไปเสนอคณะกรรมการ ปรับ ปรุง แก้ไข แล้ ว น าเสนอ
ผู้อานวยการ พิจาณาใหม่
5) จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.2.1 การจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมาณประจ าปี แ ละในกรณี เร่ ง ด่ ว น ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒ นามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาร่ ว มกั น ก าหนดเป้ าหมายและ
ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
6) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็ นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ
7) ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
8) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานต่อ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.2.2 การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับ
การดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอๆเพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนใน
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ
สนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
5) รวบรวมข้ อ มู ล การขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณของสถานศึ ก ษาที่ ร ะดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
3.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้ กลุ่ม และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้ กลุ่มและหรือสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
3.3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่ วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบั ติ เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับ ร่างเพื่อเสนอที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
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3.4 งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
รายงานจากสถานศึกษา
2) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
4) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงิน เหลื อจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) แจ้ งกลุ่ ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่ ว ยงานภายในที่ เกี่ย วข้อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดาเนินการ
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

4. งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
4.1 งานติด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและกลยุท ธ์ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จั ด ท าแผน ก ากั บ ติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และแผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับ
ติดตามเร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual Report)
ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา และจั ด ท าข้ อ สรุ ป เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด และ
สาธารณชน
4.1.2 การติ ด ตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักงานนายกรัฐมนตรี
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2) การประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.2.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุ ป ผลการประเมิ น และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ คณะผู้ ป ระเมิ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดาเนินงาน
4.2.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปพัฒนางานองค์กร
3) สรุปผลการดาเนินงาน
4.2.3 ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน
4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึ กษาสภาพการด าเนิน งาน โดยการติด ตามประเมิน ผลและการรายงานการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จั ด ท ากรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น และรายงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
5) ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
6) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานทีได้จากการวิจัยและส่งเสริมให้
นาไปใช้ ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
*******************************

ตารางวิเคราะห์งาน
“ กลุ่มนโยบายและแผน ”
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
2) รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนา
กากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filingกลุ่มงานนโยบาย
และแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดย
- รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทาง
ระบบ e-filing
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสาร
ประกอบ
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
3) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบาย
และแผนและควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและ
แผน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มอานวยการ
- ทุกกลุ่มใน สพป.
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสาสนเทศ
ของกลุ่มนโยบายและแผน
1.2 งานประสานงาน 1) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่ม
และให้บริการ
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
2) ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายใน
สานักงานทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการ
ให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุ ม 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และ
ภายในกลุ่ม
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบาย
และแผน
4) จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่ม
นโยบายและแผน
5) สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มอานวยการ
- ทุกกลุ่มใน สพป.

- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มอานวยการ
- ทุกกลุ่มใน สพป.
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง
1.4 งานจัดการความรู้
ภายในกลุ่ม

ก. จัดทานโยบายและ
2. งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาให้
2 .1 งาน วิ เ ค ราะห์ แ ล ะ
สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนานโยบายทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ - กลุ่มนโยบายและแผน
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
4) สรุปและรายงานผล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
- กลุ่มนโยบายและแผน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ทุกกลุ่มใน สพป.
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต
พื้นที่การศึกษา
3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของเขต
พื้นที่การศึกษา
5) จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน
และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่
สู่สาธารณชน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6) เสนอ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ จ ารณานโยบาย
จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 งานจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - กลุ่มนโยบายและแผน
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงาน - ทุกกลุ่มใน สพป.
ที่ผ่านมา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และประเมิ น สถานภาพของเขตพื้ น ที่
การศึกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
4) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขต
พื้นที่การศึกษา
5) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบ
แผนงาน/โครงการ
7) นาเสนอแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานของความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง
9) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ ได้รับ - กลุ่มนโยบายและแผน
จั ด สรรจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ - ทุกกลุ่มใน สพป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
งาน/เรื่อง
ประกาศ ศธ.
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ บูรณาการการศึกษาจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ กลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ประสานงานกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงาน
ศึกษาธิการภาคในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจาปี
3) จัดทาโครงการ/กิจกรรมการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
4) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดสู่การปฏิบัติ
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และ 2.5 งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยาย 1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิก
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ชั้ น เรี ย น เปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เศษ เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุบ รวม เลิก และโอน
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3) จัดทาแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4) ดาเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- โรงเรียนในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
งาน/เรื่อง
ประกาศ ศธ.
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และ 2.6 งานบริหารจัดการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง โรงเรียนขนาดเล็ก
ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 สรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปี - กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ผ่านมา
- ทุกกลุ่มใน สพป.
1.2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
- โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน
120 คนลงมา)
1.4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.5 ประชุมจัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกาหนด
เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก
1.6 นาเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1.7 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง
1.8 สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
งาน/เรื่อง
ประกาศ ศธ.
(ข) วิเคราะห์ การจัดตั้ง
3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
3.1 งานวิเคราะห์
ของสถานศึกษาและแจ้งการ งบประมาณรายจ่าย
จัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่มหรือ
- กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานภายในทุกแห่งสารวจและรายงานข้อมูล
- ทุกกลุ่มใน สพป.
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- โรงเรียนในสังกัด
3) คณะกรรมการ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลิตหลัก
ของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้อานวยการฯพิจารณา
กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นากลับไป
เสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนาเสนอผู้อานวยการ
พิจาณาใหม่
5) จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง
3.2 งานจัดตั้งและเสนอ
ของบประมาณ
3.2.1 การจัดตั้งและเสนอ
ของบประมาณประจาปีและใน
กรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน - กลุ่มนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้
- ทุกกลุ่มใน สพป.
สถานศึกษาดาเนินการ
- โรงเรียนในสังกัด
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
และผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
6) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณ
7) ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
3.2.1 การจัดสรร
งบประมาณให้แก่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตาม
กรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
และหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ประสาน สนับ สนุ นให้ กลุ่ มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับรวบรวมไว้
ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
5) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม และหรื อ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- โรงเรียนในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.2.2 การจัดทาแผนการ 1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เพือ่ ให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ
เสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่าง
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและ
สถานศึกษา
3.4 งานบริหารงบประมาณ 1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณจากกลุ่ ม บริ ห ารการเงิ น และ
(การโอนและเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา
งบประมาณ)
2) คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าเงิ น เหลื อ จ่ า ยและโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณประจาปี
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล
ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงาน
กันหรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- โรงเรียนในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- โรงเรียนในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6) เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ย และแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดาเนินการ
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน

4. งานติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
4.1 งานติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายและกล
ยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.1 การติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มนโยบายและแผน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
- โรงเรียนในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

4.1.2 การติดตามและ
รายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และแผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และ
นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual
Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทาข้อสรุปเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณชน
1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบาย - กลุ่มนโยบายและแผน
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณา - ทุกกลุ่มใน สพป.
การของผู้ตรวจราชการสานักงานนายกรัฐมนตรี
- โรงเรียนในสังกัด
2) การประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการสานักงาน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
จังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.2.1 ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2.2 ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สานักงานคณะกรรการ
- กลุ่มนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทุกกลุ่มใน สพป.
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดาเนินงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทารายงานผล
พร้อมข้อเสนอแนะ
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปพัฒนา
งานองค์กร
3) สรุปผลการดาเนินงาน
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 ประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจาปีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน
4.3 งานพั ฒ นาระบบการ 1) ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งาน โดยการติ ด ตามประเมิ น ผลและการ
ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล แ ล ะ รายงานการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการดาเนินงานของ 2) ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายงานติ ด ตาม - ทุกกลุ่มใน สพป.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินผลและรายงาน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
5) ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
6) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานทีได้จากการวิจัยและ
ส่งเสริมให้นาไปใช้ ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1. งานธุรการ
1. งานสารบรรณ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือราชการ
1.2 รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ –ส่งหนังสือด้วย
ระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1) รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling
2) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
5) ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม
1.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
1.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

2. Flow Chart การปฏิบัติงาน
นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทํา
และพัฒนากํากับดูแลการรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบ
E – filing กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ใน
กลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน

รับงานจากกลุ่มอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง
ระบบ e-filing

เสนอ ผอ.กลุ่ม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบตั ิ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือ

รายการหรือเอกสารประกอบ
ออกและและพัฒนาระบบงานฯ

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ – ส่ง หนังสือ

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง / ผู้มีอานาจลงนาม

3. แบบฟอรมที่ใช้
-

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2)
8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )

2. งานประสานงานและใหบริการ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ประสานงานกับกลุมอื่น ในสํานักงาน และงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
1.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบ
มีประสิทธิภาพ
1.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุ ม
นโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
1.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ

2. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และงาน
ภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกีย่ วของกับการ
บริหารงานของกลุมงาน

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

3. แบบฟอรมที่ใช้
-

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิงระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการพ.ศ.2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2527

3. งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน
1.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน
1.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ

2. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย
และแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ
แผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เสนอผูบังคับบัญชา

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม
แจงผูเกี่ยวของทราบ

3. แบบฟอรมที่ใช
-

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2533
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527

2. งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 วิ เคราะห์ ทิ ศ ทางและหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ระดั บ ชาติ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย การจั ดและพั ฒ นาการศึ กษาในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาเพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
1.6 นาเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ
1.7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ
1.8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.9 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
1.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

2. Flow Chart การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดาเนินงาน
รายงานการศึกษา วิจัยทีผ่ ่านมาในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมของ สพท.

จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของ สพท.

เสนอคณะกรรมการยกร่างนโยบาย
จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ
นาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการนโยบายนาไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
3.8 แผนพัฒนาจังหวัด
3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
3.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.11 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
2 สัปดาห์
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 2 สัปดาห์
พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาใน
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การกาหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา
5 จั ด ท าน โยบ าย จุ ด เน้ น และเป้ าห มายการจั ด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชน
6 นาเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ

2 สัปดาห์

7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย

หมายเหตุ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

และแผน
และคณะทางาน
8 เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด พิ จ ารณา 1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย
นโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
และแผนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
9 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนานโยบายไป 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย
ใช้ในการจัดการศึกษา
และแผน
และคณะทางาน
10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตลอดปี กลุ่มนโยบาย
และแผน
และกลุ่มนิเทศฯ

หมายเหตุ

2. งานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ
1.3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT
1.5 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ
1.8 นาเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ
1.10 นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
1.11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง
1.12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

2. Flow Chart การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทบทวนภารกิจศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/
ผลการดาเนินงาน/ สารวจความต้องการและ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้เสีย

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท.
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและกรอบแผนงาน/โครงการ

เสนอคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ
นาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
3.8 แผนพัฒนาจังหวัด
3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
3.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.11 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2 ศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา/
ข้อมูลสารสนเทศ
3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภาย
ในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่
การศึกษาใช้เทคนิค SWOT
5 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
7 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 เดือน

กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
1 เดือน กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย

หมายเหตุ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ
8 นาเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

1 สัปดาห์

10 นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

1 สัปดาห์

11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง

2 สัปดาห์

12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตลอดปี

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

ตลอดปี

2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะกรรมการ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะกรรมการ
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะทางาน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
และกลุ่มนิเทศฯ

หมายเหตุ

3. งานจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่
1.2 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 เพื่อกาหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจาปี
1.3 นาเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจาปีต่อทีมบริหารองค์กร
1.4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กร
1.5 วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.
1.6 รวบรวมโครงการ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 นาเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5)
1.8 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
1.9 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ
1.10 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทาแผน
1.11 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี
1.12 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินการ

2. Flow Chart งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท.
ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่ส่วนได้เสีย

แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 เพื่อกาหนดจุดเน้น
และเป้าหมายของ สพท. ประจาปี
นาเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมาย
การพัฒนาประจาปีต่อทีมบริหารองค์กร

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.
รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่เห็นชอบ
นาเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ
เห็นชอบ
เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ
สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทาแผน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
4.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
4.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
4.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
4.8 แผนพัฒนาจังหวัด
4.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
4.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.11 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์
จุดเน้น สพฐ. สภาพแวดล้อม สพท.
ทบทวนและยืนยันกลยุทธ์ สพท. ผลการ
ดาเนินงานของปีที่ผ่านมา ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

5 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

2 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1
เพื่อกาหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.
ประจาปี
3 นาเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา
ประจาปีต่อทีมบริหารองค์กร

1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กร

7 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปี
6 นาเสนอ กศจ.. เพื่อเห็นชอบ (การมีการ
เสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5)

7 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน

7 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี

7 วัน

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ

2 วัน

9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทา
แผนปฏิบัติการ
10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ตลอดปี

1 วัน

ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน

หมายเหตุ

4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ประสานงานกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1.2 ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ประจาปี
1.3 จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมการเพื่ อ บรรจุ ในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1.4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การปฎิบัติ
1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

2. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
ประสานงานกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/
ภาคในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี

จัดทาโครงการ/กิจกรรมการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การปฎิบัติ
ย ตัวชี้วัด

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

4. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
4.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
4.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
4.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
4.8 แผนพัฒนาจังหวัด
4.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
4.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.11 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 ประสานงานกั บ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จั งห วั ด /ก ลุ่ ม จั งห วั ด ใน ก าร แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2 ร่ ว มจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
3 จัดทาโครงการ/กิจกรรมการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษา
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การ
ปฎิบัติ
5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

15 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

7 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน

ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ

5. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา
5.1 การจัดตั้ง สถานศึกษา
1. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.1 บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ
1.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ของประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
1.3 จัดทาแผนจัดตั้งสถานศึกษา
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็น
1.5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1.6 ดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษา
1.7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

2. Flow Chart งานจัดตัง้ สถานศึกษา

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา

จัดทาแผนจัดตั้งสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ

ไม่เห็นชอบ

นาเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ
เห็นชอบ

ดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.

4. ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ของประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด
3 จัดทาแผนจัดตั้ง สถานศึกษาเพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ
5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
6 ดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษา(ประกาศ)
7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

15 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

15 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ

3 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ
กลุ่มนโยบายและแผน

1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทางาน

หมายเหตุ

5.2 การรวม เลิก สถานศึกษา
ที่
๑.

๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินการ รวม สถานศึกษา
ภาระงานที่ต้องดาเนินการ
สถานศึกษา
ที่
สพท.
จัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ๑) กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการรวมสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
แนวทางและระเบียบกระทรวงฯ
๒) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา โดยมี
๒. จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา
๑) ตรวจสอบข้อมูล บริบทในการ
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ร่วมกันดาเนินการ
จัดการศึกษา School Mapping
ในเขตพื้นที่ในแต่ละปี
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
รวมสถานศึกษาของ สพท.
รับฟังความคิดเห็น และ จัดทารายงาน
๓.
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการ
รับฟังความคิดเห็นจะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนี้
สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น
๑) ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และให้ข้อเสนอแนะ
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) อปท. / กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
๔) ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
๕) ผู้นาทางการศึกษา ผู้นาศาสนา
เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการ
๔. สพท.ดาเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เสนอแผนการรวมต่อ สพท.
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อ กศจ.
(ตามแบบ ร.๑ – ร.๓)
๒) กรณีมติที่ประชุม กศจ.เห็นชอบให้
กรณี กศจ.เห็นชอบ ให้ดาเนินการรวม
รวมสถานศึกษา ให้ ผอ.สพท.ประกาศ
สถานศึกษา
รวมสถานศึกษา
๓) แจ้งมติที่ประชุมให้สถานศึกษา
ดาเนินการรวมสถานศึกษา และให้
สพท.ติดตามช่วยเหลือนักเรียนและ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔) รายงาน สพฐ.

ระยะเวลา
มิถุนายน

มิถุนายนกรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินการ เลิก สถานศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ภาระงานที่ต้องดาเนินการ
สถานศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ ร.ร.
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน

สพท.
สพท.ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผน
เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา

ระยะเวลา
กรกฎาคม
สิงหาคม

สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ

รายงานผลสรุปการดาเนินงานต่อ สพท. สพท.ดาเนินการ ดังนี้
(ตามแบบ ล.๑ – ล.๔)
๑) ตรวจสอบข้อมูล
๒) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.
กรณี กศจ.เห็นชอบ สถานศึกษาต้อง
๓) แจ้งมติที่ประชุมภายใน ๑๕ วัน
ดาเนินการ ดังนี้
๔) ประกาศเลิกสถานศึกษา
๑) แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า ๑ ปี
๕) ตรวจสอบทรัพย์สิน
๒) เตรียมส่งมอบเอกสาร
๖) โอนเอกสารทรัพย์สิน
๓) จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน
๗) ประสานงานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๘) รายงาน สพฐ.

ตุลาคม
ธันวาคม

2. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.

3. แบบฟอร์มที่ใช้และตัวอย่าง
3.1 กรณีเลิกสถานศึกษา

3.2 กรณีรวมสถานศึกษา

-แบบ ล.1 แบบคาขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แบบ ล.2 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา
-แบบ ล.3 แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
-แบบ ล.4 บัตรแสดงความคิดเห็น
-แบบ ร.1 แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แบบ ร.2 แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา
-แบบ ร.3 แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.3 การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓

๔

ภาระงานที่ต้องดาเนินการ
หมายเหตุ
สถานศึกษา
ที่
สพท.
สถานศึกษาเสนอข้อมูลต่อ
สพท.ดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และดาเนินการประเมินเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ภายในเดือน ก.ค. ของปีการศึกษา
เสนอเรื่องไปยัง สพท.
ก่อนหน้าที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ)
(ภายในเดือน พ.ค. ของปีการศึกษา
ก่อนหน้าปีการศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียน ๒ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
พิเศษ)
ของ สพท. (ภายในเดือน ก.ย. ของ
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และรับ
ปีการศึกษาก่อนหน้าที่ขอเปิด
นักเรียนตามประกาศให้เปิดห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
พิเศษ
๓ กรณีมติที่ประชุม เห็นชอบ
ให้ ผอ.สพท.ประกาศให้เปิด
ห้องเรียนพิเศษ
๔ แจ้งประกาศให้สถานศึกษา
ดาเนินการตามประกาศ
๕ รายงาน สพฐ.

2. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)
- แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559

5.4 การโอนสถานศึกษา
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

สพฐ.แจ้งให้ สพท.ทุกเขต รายงาน
ข้อมูลการขอรับโอนการจัดการศึกษา
ของ อปท.
หนังสือจาก สพท. แจ้ง ร.ร.ในสังกัด/
อปท.ที่มีความประสงค์ขอรับโอนฯ
ยื่นคาขอต่อส่วนราชการ (สพฐ.) ก่อน
วันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ซึ่งวันสุดท้ายของ
การยื่นคาขอรับโอนฯ ตรงกับวันที่
๑๖ พฤศจิกายน
สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อมและคณะกรรมการ
ดาเนินการหาความสมัครใจ ภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการขอรับ
โอน
๑) ดาเนินการหาความสมัครใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
๒) การประเมินความพร้อมของ
อปท.

ประมาณเดือน
กรกฎาคมสิงหาคม
ยื่นคาขอโอนฯ
ภายในวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน

สพฐ.

2

๓

๔

๕
๖
๗

กลุ่มนโยบาย
และแผน

หมายเหตุ

*วันเริ่มต้น
ปีการศึกษา คือ
16 พฤษภาคม

*ภายในวันที่
๑๖ ธันวาคม

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การขอรับโอน

*ภายในวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ประเมินความ
พร้อมภายใน ๖๐
วัน นับตั้งแต่วัน
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผ่านเตรียมถ่ายโอน

หนังสือจาก สพท. ถึง สพฐ. รายงาน ภายในกุมภาพันธ์ กลุ่มนโยบาย
การดาเนินงานถ่ายโอน
และแผน
หนังสือจาก สพฐ. แจ้งอนุมัติให้ถ่าย
*ภายในวันที่
สพฐ.
โอนไป อปท.
15
พฤษภาคม
สพท. แจ้ง ร.ร.และ อปท.ดาเนินการ
กลุ่มนโยบาย
ถ่ายโอน
การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา /
และแผน
สถานศึกษา
บุคลากร

*ภายในวันที่
15 พฤษภาคม
ถ่ายโอนสถานศึกษา

2. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)
- คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 สรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา
1.2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 120 คนลงมา)
1.4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.5 ประชุมจัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกาหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก
1.6 นาเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
1.7 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
1.8 สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

2. Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สรุปผลการดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีที่ผ่านมา

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา
จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก
ประชุมจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกาหนด
เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

นาเสนอแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบ
ต่อ กพท.
เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
สนับสนุน ช่วยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,สพฐ.

4. ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา
ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล
นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.
จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สาหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมาร่วมกับ
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จัดทาร่างแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นาเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
จัดทาเอกสารแผนฯและเผยแพร่ประกาศต่อ
สาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการฯ

3 วัน
1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการฯ
กลุ่มนโยบายและแผน

1 วัน

กลุ่มนโยบายและแผน

ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการฯ

ตลอดปี

หมายเหตุ

3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดงบประมำณทุกประเภท
(งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น)
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ
3. ประชุมดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ
4. นำเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท.พิจำรณำ ใช้ประกอบกำรดำเนินกำร
5. กรณีไม่เห็นชอบเอกสำรรำยงำน ให้คณะกรรมกำรนำไปวิเครำะห์อีกครั้ง แล้วนำเสนอ ผอ.สพท.
6. จัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
7. เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบในกำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. รำยงำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

2. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ
ทุกประเภท
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ

วชี้วัด
ผูย้อตัานวยการ
พิจารณา
เห็นชอบ
จัดทารายงานผลการวิเคราะห์/เผยแพร่

รายงาน กศจ./สพฐ.

ไม่เห็นชอบ

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบงำนสำรบรรณสำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
3. ประกำศ สพฐ. เรื่องกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร กพฐ.
ไปยังคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2550

4. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอน
รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดงบประมำณทุกประเภท
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประชุมดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณรำยจ่ำยทุกประเภท แล้วแต่กรณี
นำเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท.พิจำรณำ
กรณีไม่เห็นชอบเอกสำรรำยงำน ให้นำไปกลั่นกรองใหม่
จัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
รำยงำน กศจ. และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

5. แบบฟอร์มที่ใช้
1.
2.
3.
4.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ระเบียบวำระกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุม
เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย

จานวนวัน
10
7
1-3
1
5-7
15
ตลอดปีงบประมำณ
1

2. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับและแนวทำงกำรจัดตั้งและของบประมำณที่กลุ่มกำหนด
2. สำรวจควำมต้องกำรขำดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด (ควำมต้องกำรและขำดแคลนงบประมำณ
ด้ำนงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และงบดำเนินงำนกำรจัดตั้งและขยำยเขตปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ-ประปำ)
3. รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเสนอนำมำจัดหมวดหมู่ (ก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
อำคำรอเนกประสงค์ ห้องน้ำ - ห้องส้วม บ้ำนพักครู สนำมกีฬำ และปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น)
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำ-ประปำ ครุภัณฑ์ก่อนประถม/ประถม/มัธยม
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และจัดทำ ข้อมูลควำมขำดแคลนเทียบเกณฑ์ควำมขำดแคลนตำมที่
สพฐ. กำหนด
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ (ตำมที่ สพฐ. กำหนด)
6. จัดประชุมพิจำรณำ และเรียงลำดับตำมควำมจำเป็นขำดแคลน
7. สรุปผลกำรประชุมตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อ ผอ.สพท.
8. รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณต่อ สพฐ

2. Flow Chart งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
สำรวจควำมต้องกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

สถำนศึกษำจัดทำคำของบประมำณ เสนอเขตพื้นที่กำรศึกษำ

เขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดหมวดหมู่ เพื่อจัดทำ
- กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบสิ่งก่อสร้ำงอื่น
- ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรประกอบสิ่งก่อสร้ำงอื่น
-ปรับปรุง ระบบไฟฟ้ำ ประปำ (งบดำเนินงำน) ครุภัณฑ์

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ

คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณและเรียงลำดับควำมจำเป็น
ขำดแคลน
เห็นชอบ
รำยงำนผลกำรจัดตั้งงบประมำณไปยัง สพฐ.

ไม่เห็นชอบ

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. นโยบำย สพฐ. / แผนพัฒนำ /มำตรฐำน กศ.ขั้นพื้นฐำน
2. กรอบวงเงินงบประมำณ
3. แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี
4. เอกสำรกำรจัดทำงบประมำณของของ สพฐ / สำนักงบประมำณ

3. งานการจัดสรรงบประมาณ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เตรียมข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
- ภำยในเขตพื้นที่
- ข้อมูล 10 มิ.ย.
- ข้อมูลโรงเรียนที่ขอ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
2.1 ชุดจัดเตรียมข้อมูล (วิเครำะห์ข้อมูล /รวบรวมข้อมูลทั้งหมด)
2.2 ชุดพิจำรณำจัดสรร (องค์ประกอบตำมที่ สพฐ.กำหนด)
3. ประชุมพิจำรณำตำมกรอบวงเงิน
4. เสนอผู้บริหำรลงนำมในหนังสือ
5. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงกำรรองรับ
6. รำยงำนผลกำรจัดสรรไป สพฐ.

2. Flow Chart งานการจัดสรรงบประมาณ
รับแจ้งกรอบวงเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน
- ภายในเขตพื้นที่
- 10 มิ.ย.

แจ้งโรงเรียนส่งคาขอ
ไม่มี
แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ชุดจัดเตรียมข้อมูล

วิเคราะห์คาขอ รวบรวมข้อมูล

ประชุมพิจารณา
ตามกรอบวงเงิน

เสนอผู้บริหารลงนาม

แจ้งจัดสรรโรงเรียน และกลุ่มการเงินฯ

รายงานผลการจัดสรร

มี

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.

นโยบำย สพฐ. / แผนพัฒนำ/มำตรฐำน กศ.ขั้นพื้นฐำน
กรอบวงเงินงบประมำณ
แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี
เอกสำรกำรจัดทำงบประมำณของของ สพฐ / สำนักงบประมำณ

4. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. รวบรวม ตรวจสอบ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
และรำยงำนจำกสถำนศึกษำ
2. วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมนโยบำยโครงกำร / กิจกรรมภำยในแผนงำนเดียวกัน
เป็นเงินเหลือจ่ำย หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ เหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจำปี
เพื่อกำหนดแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
4. จัดทำรำยละเอียดเพื่อเสนอขอกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อ กศจ.เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
5. เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ
6. แจ้งกลุ่มหรือสถำนศึกษำเพื่อดำเนินกำรต่อไป
7. รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้ สพฐ.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

2. Flow Chart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ
วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกาหนดแนวทางและ
วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย
จัดทารายละเอียดเพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เสนอ กศจ. พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอผู้ว่าราชการ
พิจารณา
อนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

ไม่อนุมัติ

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบงำนสำรบรรณ สำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. คำสั่ง สพฐ. เรื่องกำรมอบอำนำจกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้ผู้ว่ำรำชกำร
4. มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
4. แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกข้อควำม
- แบบ ง. 241
- แบบรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

4. งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
1. งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับนโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ
ประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศ และตรวจราชการ
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ
จัดทารายงาน / นาเสนอการตรวจราชการ

2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
นโยบายการตรวจราชการ
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
รับนโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ
จัดทารายงาน / นาเสนอการตรวจราชการ

เวลาดาเนินการ
มกราคม,พฤษภาคม
กุมภาพันธ์ , มิถุนายน
กุมภาพันธ์ , มิถุนายน
มีนาคม , กรกฎาคม
มีนาคม , กรกฎาคม
มีนาคม , สิงหาคม

4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
- แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจาปีงบประมาณ

5. Flow Chart งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
รับนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์
ตามแบบตรวจราชการ

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/
จัดทารายงานผล

ประสานแบบ
เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ

2. การติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
5. ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
6. ประสาน กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
7. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
10. ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
สพฐ.

2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
ประสาน กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
สรุปผลการดาเนินงาน / จัดทารายงาน

4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
- แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ

เวลาดาเนินการ
มีนาคม
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน-พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน-กรกฎาคม
มิถุนายน-กรกฎาคม

5. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)การติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
รับนโยบายการติดตามตามนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ.

ประสานแบบไม่เป็น
ทางการ
สพฐ./ผู้รับผิดชอบ (สพท.)

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ./จัดทาปฏิทิน
ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลยุทธ์ สพฐ.

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์
ของแบบติดตาม
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/
จัดทารายงานผล

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็น
ทางการ

3. งานรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่
2. การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน
3. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ
3.4 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
3.5 กาหนดกลยุทธ์ วิธีการทางาน
4. การดาเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน
4.1 เชื่อมโยงการทางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ,บุคคล, แผนงาน)
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)
4.4 กาหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่
6. การเผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่

2. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
รายละเอียด
เวลาดาเนินการ
ที่
1 ศึกษาสภาพผลการดาเนินงาน ด้านการติดตามและ
1 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ
1 เดือน
นวัตกรรมในการติดตามประเมินผลและรายงาน
3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
1 เดือน
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ
3.4 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการ
3.5 กาหนดกลยุทธ์ วิธีการดาเนินงาน
4 การดาเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน
1 เดือน
4.1 เชื่อมโยงการทางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน)
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)
4.4 กาหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่
1 เดือน
6 การเผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่
1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

4. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ศึกษาสภาพผลการดาเนินงาน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

วางแผนระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ดาเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน

จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของเขตพื้นที่การศึกษา

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายจรัญ แจ้งมณี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. นายวรพงษ์ สันติวงค์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้จัดทำ
1. นายทศพร จันทร์เนตร
2. นางประสพสุข บุญเรืองศรี
3. นายสมชาติ เทพวงศ์
4. นางณัฐชยา กองสุเรือง
5. นางสาวบาหยัน คงชู
6. นายวิชัย ดีวงค์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

