กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑

ก

คานา
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2562 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ม เติม หมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา
34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต
และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษา ออกเป็น 10 กลุ่ม ดัง นั้น เพื่อให้การปฏิบัติง านของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึง
ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้น

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
คณะผู้จัดทา

ก
ข
บทนา
 แนวคิด
 วัตถุประสงค์
 ขอบข่าย/ภารกิจ
การวิเคราะห์งาน
ตารางการวิเคราะห์งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 งานธุรการ
1. งานสารบรรณ
2. งานประสานและให้บริการ
3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. งานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
5. งานจัดตั้ง รวม เลิก บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การขยายชั้นเรียน โอนสถานศึกษา
6. งานแผนการจัดชั้นเรียน
 งานวิเคราะห์งบประมาณ
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3. งานการจัดสรรงบประมาณ
4. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
1.งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการตรวจราชการ
2.งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงสร้างการปฏิบัติงานและ Flow Chart การปฏิบัติงานของ
กลุ่มนโยบายและแผน
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2560 ประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษา เล่ม 134 ตอนพิเ ศษ 109 ง วันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ และจั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบตั ิงาน มีเป้าหมายมีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ป ฏิบัติง านได้อ ย่างถูก ต้อ ง รวดเร็ว โปร่ง ใส่เ ป็นธรรม เกิ ดความพึง พอใ จและประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คาจากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 4 งาน คือ งานธุรการ งานนโยบายและ
แผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
และปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีปะสิทธิภาพ

แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้
สถานศึก ษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึก ษา มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมั ย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ล ยึดหลัก การมี ส่วนร่วม การบริห ารที่ ส นับ สนุนที่ ใช้โ รงเรียนเป็นฐาน ( School – Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน กากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรปู การศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ
1.งานธุรการ
1.1งานสารบรรณ
1.2งานประสานงานและให้บริการ
1.3งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2.งานนโยบายและแผน
2.1งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.2งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.4งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
2.5งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6งานแผนการจัดชั้นเรียน
3.งานวิเคราะห์งบประมาณ
3.1งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
3.2งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.3งานจัดสรรงบประมาณ
3.4งานบริหารงบประมาณ
4.งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
4.1งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
4.2งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4.3งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงสร้างการปฏิบตั ิงานของกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

งานธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์
งบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล






งานสารบรรณ
งานประสานงานและให้บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน







งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขยายชั้นเรียนและ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานแผนการจัดชั้นเรียน






งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ

 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติ
การประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์งาน
ตารางการวิเคราะห์งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งาน/เรื่อง
1. งานธุรการ
1.1 งานสาร
บรรณ

1.2 งาน
ประสานงานและ
ให้บริการ

1.3 งานจัดการ
ประชุมภายในกลุ่ม

1.4 งานจัด
ความรู้ภายในกลุ่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ
2) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับ
ดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing,AMSS++ กลุ่มงานนโยบายและแผน
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย
- รั บ งานจากกลุ่ ม อ านวย การ แ ละ ล งท ะ เ บี ย นรั บ / ส่ งท างร ะ บ บ
e-Filing,AMSS++
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
- เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
3) ตรวจสอบการรับ – ส่ งหนัง สือราชการทางเว็บ ไซด์ ในกลุ่มนโยบายและ
แผนและควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน
4) ออกแบบและพัฒ นาระบบงานสารบรรณให้ เหมาะสมและสอดคล้องกั บ
ระบบงานสารบรรณของส านั ก งานเขตพื้ นที่ แ ละข้ อมู ล สารสนเทศของกลุ่ ม
นโยบายและแผน
5) สรุป และประเมิ นผลการใช้ ระบบการรั บ – ส่ง หนั งสื อราชการ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
1) ประสานงานกั บ กลุ่ ม อื่ นในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา และกลุ่ มงาน
ภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่มงาน
2) ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสานักงาน
ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน
ของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัด รวบรวมข้อมู ลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้ าน อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4) จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและ
แผน
5) สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
1) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
4) สรุปและรายงานผล

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-กลุ่ม
อานวยการ
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-กลุ่ม
อานวยการ
-ทุกกลุ่มในเขต
พื้นที่
-สถานศึกษา
-กลุ่มนโยบาย
และแผน

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องฯ
-สถานศึกษา

5
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. งานนโยบาย
และแผน
1) วิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางและหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ระดั บ ชาติ
3.1 งาน
กระทรวงศึก ษาธิการ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์และ
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนานโยบายทาง
2) ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
การศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3) วิเ คราะห์ผ ลการจัดการศึกษาทั้ง ด้านปริม าณและคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒ นาการศึกษาในภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ
นาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
6) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้น
และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) เผยแพร่ต่อสาธารณะชนและสนับ สนุนการนานโยบายไปใช้ใน
การจัดการศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3.2 งานจัดทา
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนพัฒนา
2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงาน
การศึกษาขั้น
ที่ผ่านมา
พื้นฐาน
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่
การศึก ษา เพื่ อ จัดท าแผนที่ ตั้ง การศึก ษาโดยใช้เ ทคนิคของ School
Mapping
4) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6) กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและ
กรอบแผนงาน/โครงการ
7) นาเสนอแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง
9) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัด
การศึกษา

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัด
การศึกษา
-กศจ.

6
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.3 งานจัดทา
1) ศึกษา วิเคราะห์ร ายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ ได้รับ
แผนปฏิบัติการ
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ประจาปี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2) ทบทวนกลยุท ธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5) น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา

3.4 งาน
1) ประสานงานเพื่อ การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ คณะท างานการ
บริหารยุทธศาสตร์ บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
และบูรณาการ
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
การศึกษาจังหวัด เกี่ยวข้อง
และกลุ่มจังหวัด
3) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมการด าเนิ น งานกั บ จั ง หวั ด องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
5) จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6) ประสานขั บ เคลื่ อ นโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการศึ ก ษา
ประจาปี ของจังหวัด
7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา

-หน่วยงาน/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา

-กศจ.

-หน่วยงาน/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.5 งานจัดตั้ง
ยุบรวม เลิก การ
บริหารจัดการโรง
ขนาดเล็ก ขยายชั้น
เรียนและโอน
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษา และความ
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริก ารการศึกษาของประชากรวัยเรียน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3) จัด ท าแผนจัด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก การขยายชั้ นเรี ย น และโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4)จัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5) ด าเนิน การจั ดตั้ ง ยุบ รวม เลิ ก การขยายชั้ นเรีย น และโอน
ส ถา น ศึ ก ษา ใ น ส า นั ก ง า น เ ขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษา ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
1) สารวจประชากรวัยเรียนจากสามะโนประชากรวัยเรียน ข้อมูล
นักเรียนที่จะจบการศึกษาของแต่ละระดับชั้น รวมทัง้ ผูเ้ รียนจาก
การศึกษานอกระบบ
2) รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดเป้าหมายการรับนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้น
3) จัดทาแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
4) ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
5) รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.ที่
เกี่ยวข้อง
-สถานศึกษา
-กรรมการ
สถานศึกษา
-กศจ.

1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแจ้ ง สถานศึ ก ษา กลุ่ ม หรื อ
หน่วยงานภายในสารวจและรายงานข้อมูล
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/
โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลัก
ของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4) ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา นาเสนอผู้อานวยการพิจ ารณา
กรณีพิ จารณาไม่ เ ห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่ นากลับ ไป
เสนอคณะกรรมการ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แล้ ว น าเสนอผู้ อ านวยการฯ
พิจารณาใหม่
5) จัดท ารายงานผลการวิเ คราะห์ง บประมาณรายจ่าย/เผยแพร่
ผู้เกี่ยวข้อง
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน กพท./สพท.

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3.6 งาน
แผนการจัดชั้น
เรียน

4. งานวิเคราะห์
งบประมาณ
4.1 งาน
วิเคราะห์
งบประมาณ
รายจ่าย

-หน่วยงาน/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา

-กลุม่ ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-กศจ.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา
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4.2 งานจัดตั้ง
และเสนอขอ
งบประมาณ
4.2.1 การจัดตั้ง
และเสนอขอ
งบประมาณ
ประจาปีและใน
กรณีเร่งด่วน ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ ง นโยบายและแผนพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3) คณะกรรมการจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมการจั ด ตั้ ง งบประมาณและหรื อ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4) ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาร่วมกั นก าหนด
เป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
5) จัดทาคาของบประมาณประจาปี
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึก ษาเห็นชอบในรายละเอียดการ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
7) ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อ
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ติด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.2 การ
1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ประสานส่งเสริม ภายนอกสาหรับการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
สนับสนุนการระดม
2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มี
ทรัพยากรทาง
ความซ้าซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้น
การศึกษาจาก
สังกัด
หน่วยงานอื่น
3) เสนอผูบ้ ังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ
ในการขอรับการสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บงั คับบัญชาให้
สถานศึกษารับทราบเพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอก
ต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
สถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
4.3 งานจัดสรร
1) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ทกี่ าหนด
3) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้
กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทัง้ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดทาโครงการรองรับแล้ว
รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.3.1 การ
จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4.3.2 การ
จัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

5) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุม่ และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจาปี เพือ่ ให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ
เสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
4) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมเกี่ยวกับ
แผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเพื่อจัดทาเอกสาร
แผนฯฉบับร่างและนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทัง้ ในระดับหน่วยงานและ
สถานศึกษา
4.4 งาน
1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและ
บริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และรายงานผลการใช้งบประมาณจากสถานศึกษา
(การโอนและ
2) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ)
3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม
ประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงาน
และต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
4) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
5) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนด
6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทัง้ หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดาเนินการ
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินฯ
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินฯ
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-กศจ.
-ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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5. งานติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผล
5.1 งานติดตาม
และรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1.1 การ
ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและกล
ยุทธ์ สพฐ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึก ษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ข องกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ง หวั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์
และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
3) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของ
ผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจ
พิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทาข้อสรุปเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณชน
5.1.2 การ
1) ศึก ษา วิเ คราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตาม
ติดตามและรายงาน นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการ
การตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ตามนโยบายการ
2) การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการ
ตรวจราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
และการตรวจ
3) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเ คราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มี
อานาจพิจารณา
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
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งาน/เรื่อง

5.2 งาน
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2.1
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกล
ยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2.2
การประเมินผล
แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
5.2.3
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.3 งานพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดตามแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึ ก ษา ออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดาเนินงาน
1) ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ประเมิ นผลงานระยะครึ่ ง แผนและจั ด ท า
รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการดาเนินงาน
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รายละเอีย ดของแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5)รายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
1) ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการ
รายงานการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ศึก ษาองค์ค วามรู้และนวัตกรรมที่ เ กี่ ยวข้องกั บ รายงานการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน
3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4) จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ
รายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
5) ดาเนินงานวิจัยและพัฒ นาระบบการติดตาม ประเมิ นผลและ
รายงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา

-กลุ่มนโยบาย
และแผน
-ทุกกลุ่มใน
สพป.
-สถานศึกษา
-หน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
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ส่วนที่ 3
โครงสร้างการปฏิบัติงานและFlow Chart การปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

งานธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์
งบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล






งานสารบรรณ
งานประสานงานและให้บริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน







งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานแผนการจัดชั้นเรียน






งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ

 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติ
การประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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Flow Chart การปฏิบัติงานธุรการ (งานสารบรรณ)

นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทา
และพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ
e-filing ,AMSS++กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

รับงานจากกลุ่มอานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง
ระบบ e-filing,AMSS++

เสนอ ผอ.กลุ่ม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ในกลุ่ม
นโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือราชการ
ของกลุ่มนโยบายและแผน

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ-ส่งหนังสือ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง / ผู้มีอานาจลงนาม
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Flow Chart การปฏิบัติงานนโยบายและแผน
(งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)

ทบทวนภารกิจ / ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการ
ดาเนินงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
/กลยุทธ์ / ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ
ไม่เห็นชอบ

กศจ.พิจารณา
เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการ
นาไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน
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Flow Chart การปฏิบัติงานนโยบายและแผน (งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี)
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ์ / แผนงาน/งาน/โครงการ

จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี

กศจ.พิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงาน

ไม่เห็นชอบ

กาหนดเป้าหมายการพัฒนา

16
ขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สถานศึกษา)
สถานศึกษา

จัดทาข้อมูลพื้นฐาน

จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น

เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
สถานศึกษาดาเนินการ
รวมสถานศึกษา
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ขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
เริ่มจากสถานศึกษา

เริ่มจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(เดือนมิถุนายน)

จัดทาข้อมูลและแผนการรวม
สถานศึกษา
(เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)
คม)

จัดทาข้อมูลและจัดทาแผน
การรวมสถานศึกษา
(เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบและกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการ
(

ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
เห็นชอบ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
(เดือนสิงหาคม)
เห็นชอบ

ขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ไม่เห็นชอบ

ประกาศรวมสถานศึกษา
(เดือนกันยายน)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
(เดือนตุลาคม)

รายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เดือนตุลาคม)

ดาเนินการก่อน 180 วัน หากไม่ถึงให้ขอความเห็นชอบไป กพฐ.

สถานศึกษา
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ปฏิทินปฏิบัติ งานดาเนินการรวมสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ภาระงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
จัดทาข้อมูล
จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
จัดการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนและชุมชน
เสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสนอแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศรวมสถานศึกษา
รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือ
สรุปรายงาน

ระยะเวลา
มิ.ย.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ต.ค.
ต.ค.

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รับทราบการประกาศรวมสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นาเสนอการรวมสถานศึกษาในกรณีที่ สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษานาเสนอ ตามข้อ 13 แห่ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
3. ประสานการปรับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในส่วนกลาง และวางแผนให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษาที่รวมกัน
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ขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (ภายในเดือนกรกฎาคม)

สพป. ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษา
(ภายในเดือนกรกฎาคม)

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายในเดือนสิงหาคม)

จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(ภายในเดือนตุลาคม)

สพป.ร่วมรับฟังความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ

รายงานผลสรุปการดาเนินงาน
ต่อ สพป. (แบบ ล. 1-ล.4)

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูล

กรณี กศจ. เห็นชอบ
สถานศึกษาต้องดาเนินการ
- แจ้งผูป้ กครองล่วงหน้า 1 ปี
- เตรียมส่งมอบเอกสาร
- จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน

สพป.เสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
(ภายในเดือนธันวาคม)

สพฐ.
- กาหนดนโยบาย
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
- สนับสนุนงบประมาณ

สพป. ดาเนินการติดตาม
- ตรวจสอบทรัพย์สิน
- โอนเอกสาร ทรัพย์สิน
- ประสานงาน ร.ร.
- จัดที่เรียนให้นักเรียนทุกคน
- รายงาน สพฐ.

สพป. แจ้งมติที่ประชุมภายใน 15 วัน
สพป. ประกาศเลิกสถานศึกษา
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Flow Chart การปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
(การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ

สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณเสนอเขต
พื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความเหมาะสมการ
ขอตั้งงบประมาณ
สพท.และกลุ่มโรงเรียนร่วมกาหนดเป้าหมายและผลผลิต

เสนอคาของบประมาณ
ไม่เห็นชอบ
สพฐ.พิจารณา
เห็นชอบ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

ขั้นตอนการของบประมาณโรงเรียนประสบภัย
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สถานศึกษา

บันทึกเวรยาม
(แนบคาสั่งเวรยาม)

จัดเก็บภาพถ่ายทรัพย์สิน
และสิง่ ก่อสร้างเสียหาย

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานผลการตรวจสอบ
ระบุรายการทรัพย์สินของทางราชการ
ทีเ่ สียหาย

จัดทาประมาณการขอ
งบประมาณค่าวัสดุครุภัณฑ์
(กรณีต้องการของบประมาณทดแทน)

สพป.ขอตัง้ งบไปยัง
สพฐ.

จัดทาประมาณการ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ที่ ชารุด ใช้แบบปร.
4,5,6ของบ
ซ่อมแซม

สถานศึกษารวบรวม
หลักฐานส่ง สพป. ภายใน
30 วัน นับตั้งแต่ประสบภัย
ดังนี้
- คาสั่งแต่งตัง้ เวร
- บันทึกเวรยาม
- คาสั่งแต่งตัง้
กรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
-รายงานผลการ
ตรวจสอบ
เท็จจริง
-ภาพถ่าย
ทรัพย์สินและ
สิง่ ก่อสร้างที่
เสียหาย
- แบบ ปร. 4,5,6
-แบบประมาณการ
วัสดุครุภณ
ั ฑ์ที่ขอทดแทน
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Flow Chart การปฏิบัติงานติดตามและรายงานผลฯ
(การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.)
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
สพท. และสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของ สพท. และแผนกากับติดตาม
การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ
เพื่อกากับติดตามเร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน

จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผล
ของผู้เกี่ยวข้อง

เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
และจัดทาข้อสรุปเสนอ สพฐ. และสาธารณชน
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คณะทางานผู้จดั ทาเอกสาร
ที่ปรึกษา
1.นายสมเร็จ อุจแดง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2.ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
คณะทางาน
1.นางรุ่งทิพย์ สายมา
2.นางรัตนา ภูเขียว
3.นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
4.นางจีราพร ปิยศทิพย์
5.จ.ส.ต.หญิง นุจริ า ทาราทิพย์
6.นางสาวอัจฉนันท์ พรมดวงดี

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ช่วยราชการ)

