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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานวเิคราะห์และพัฒนานโยบาย 

ทางการศึกษา 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3001 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :  1 ตลุาคม 2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3001 

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการดําเนินงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประเทศ  สังคม  ชุมชนในท้องถิ่น  เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 

3. ขอบเขตของงาน 
 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

4. คําจํากัดความ 
                พัฒนานโยบาย  หมายถึง  การดําเนินงานเพื่อศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประเทศ  สงัคม  ชุมชนในท้องถิ่น  
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพ้ืนที่  
  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจังหวดั  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       5.2 ศกึษาผลการดําเนินงานหรือการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา 
       5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
       5.4 ศกึษา  วิเคราะห์  วิจยัการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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       5.5 จดัทาํนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่สูส่ารธารณชน 
                 5.6 เสนอ กพท, พิจารณานโยบาย จดุเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
                 5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ  ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยท่ี
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่เปนขอมูลภาพรวม

จัดทํานโยบาย จุดเนนแบะเปาหมายการจัดการศึกษาของ 
สพป. 

 

ไมเห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

เห็นชอบ 

เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนนุการนํานโยบาย
ไปใช 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 

 

 

 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา กลุ่ม  นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3001 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริบทสภาพแวดล้อม  ความต้องการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 

 

 

1. วเิคราะห์ทิศทางและหรอืยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
จังหวัด  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
3.วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2  เดือน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

2. 
 

 

 

 

4.ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาเพ่ือเปน็ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 
5.จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศกึษาที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ
นําไปใชใ้นการจัดการศกึษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 

1  เดือน  

6
3
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

3. 
 

 

 

 

6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

15 วัน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

4. 
 

 

 

 

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

15 วัน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

5. 
 

 

 

 

8. ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการดําเนินงาน 2  เดือน ความสอดคล้องกับทิศทาง 
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม  ความต้องการ
จัดการศึกษาของ สพป. 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร ์ ผล
การดําเนืนงาน รายงานการศึกษา วิจัยท่ี
ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพฯ  

จัดทํานโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท. 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้ 

เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 



64 
 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3002 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :  1 ตลุาคม  2553 

สําเนาที่  : 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3002 

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :   งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ
ของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
 3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. คําจํากัดความ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  การดําเนินงานเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลสารสนเทศ  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว  จดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
  5.3 วิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อม ที่มผีลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา  และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 กําหนดวิสยัทัศน์ , พันธกจิ และเป้าประสงค์  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.5 กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6  กาํหนดผลผลิต   ผลลัพธ์   และตัวช้ีวัดความสําเร็จ     และกรอบแผนงาน/โครงการ   
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5.7 นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสารณชน และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

 

ทบทวนภารกิจ  ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการดําเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์  ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

และกรอบแผนงาน/โครงการ 

ไม่เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนนุการนําไปใช้ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน 

เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3002 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศกัยภาพของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
2 
 

 

 

 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

1 เดือน  เจ้าหน้าที่ 

6
8
 

คณะทํางาน 
 

3 
 

 

 

 

3.วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมนิสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1 เดือน    

4  4.กําหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission)และเป้าประสงค์(Goal)ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
6.กําหนดผลผลิต(Outputs)ผลลัพธ์(Outcomes)และตัวชี้วัดความสําเร็จ(Key 
performance Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative) 
 

1 เดือน แผนมีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง นโยบายของ 

  

5  7.นําแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

15  วัน    

6  8.เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9.สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศกึษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา 
 

15  วัน 
ตลอดปี 

 

   

7  10.ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

ทบทวนภารกิจ  ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
และผลการดําเนินงาน 

ไมเห็นชอบ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ 
สพท. 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ผลผลติ  ผลลัพธ ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และกรอบ

แผนงาน/โครงการ 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้ 

กพท.พิจารณา 

ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลฯ 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรือ่งการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                              จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                            การตัดสินใจ                           ทศิทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน         จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไมจ่บภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัทําแผนปฏิบัตกิารประจําปี 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3003 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :  1 ตลุาคม  2553 

สําเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3003 

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

 2. วตัถุประสงค์   
  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศกัยภาพของหน่วยงาน 
 

 3. ขอบเขตของงาน   
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 4. คาํจํากัดความ 
                 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึงการดําเนินงาน โดยการศึกษา  วิเคราะห์
รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ  การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือ กําหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ จดัทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีและ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม   
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/

โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.3  กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
5.5  นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6   เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
5.7  ดําเนินการบริหารแผนสูก่ารปฏิบัติ 
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5.8  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
5.9  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ์  / แผนงาน/งาน/โครงการ 

กําหนดเปา้หมายการพัฒนา 

จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 

กพท.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศกึษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

สนับสนุนสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 

 

 

 

 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปี กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3003 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัตกิารประจําปีท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศกัยภาพของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 

 

 

1.   ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ได้รบัจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.  เจ้าหน้าท่ี 
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คณะทํางาน 
 

2 
 

 

 

 

2.  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผล
การปฏิบัตงิานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ต.ค.    

3 
 

 3.  กาํหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป ี

ต.ค. 
ต.ค. 

แผนมีความสอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม 

  

4  5.  นาํเสนอแผนปฏิบัตกิารประจําปี  เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ย.  เจ้าหน้าท่ี  

5 
 

 6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
7.  ดาํเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
8.  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา 

ต.ค.-พ.ย. ความต้องการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

  

7  9.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

พ.ย.     

ศกึษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ทบทวนกลยุทธ ์ แผนงาน/งาน/โครงการ 

กําหนดเปา้หมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ / นําแผนสู่การปฏิบัติ/
สนับสนุนสถานศึกษาฯ 

ติดตาม ประเมนิและรายงานผลฯ 

ไม่เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
 1. แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                                     จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน                                       กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                   การตัดสินใจ                              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน                 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 



74 
 

 
 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มอืขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ 
  การศึกษาจังหวัด 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3004 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :  

สําเนาที่  : 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3004 

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกึษาจังหวัด 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   งานบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาจังหวัด 

 

2. วตัถุประสงค์ 
  เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  
หน่วยงานต้นสังกัด  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่   
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 

4. คาํจํากัดความ 
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึงการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วยงานต้นสังกัด  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่  โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ   

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ประสานงานเพื่อการแต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 
 5.2  จดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 
 5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.4 จดัทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อนแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
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 5.5  จดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัดแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.6  ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ด้านการศึกษาของ
จงัหวัด โดยคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด 
 5.7  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
  
 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กบย.กจ. 

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ 

เสนอต่อ กบย.กจ. 
พิจารณา

จัดทําโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบฯ 

ไม่เห็นชอบ

ติดตาม  ประเมินและรายงานผล 

ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีฯ 

เห็นชอบ 

เสนอต่อ กบย.กจ. 
พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับจังหวัด 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
ตามแบบที่สาํนักงานบริหารยุทธศาสตร์กําหนด 

   

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จดัการศึกษาภายในจังหวัด  
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด 
8.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  

พ.ศ.2549 
8.12 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 

 

 

 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่ม  นโยบายและแผน   กลุ่มงานนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3004 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ีด้านการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  หน่วยงานทางการศึกษา  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และ
สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 

 

 

ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศกึษาระดับจังหวัด 

2  วัน  
(พ.ค. ของทุกปี) 

 

7
8
 

เจ้าหน้าท่ี  

2. 
 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2 เดือน แผนมีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล   

คณะกรรม การ
ฯ 

 

3. 
 

 

 

 

ประสานการดําเนินงานกับจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ / จัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ 

ตลอดปี หน่วยงานทางการศึกษา 
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
สภาพปัญหา           

เจ้าหน้าที่  

4. 
 

 

 

 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัด แล้วนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

2 เดือน ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่  

คณะกรรมการฯ  

5. 
 

 

 

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ   5 วัน  คณะกรรมการฯ  

6. 
 

 

 

 

ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ด้าน
การศึกษาของจังหวัด 
 

ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  

 
7. 

 

 

 

ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  

จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ
กนย.กจ. พิจารณา

จัดทําโครงการกับหน่วยงานการศึกษาเพือ่ขับเคลือ่น
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดส่การปฏิบัติ

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ติดตาม  ประเมินและรายงานผล 

ขบัเคล่ือนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี   

ไม่เห็นชอบ
กนย.กจ. พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับ
จังหวัด 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้อง) 
1.  นโยบายรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน/กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพฒันา/ปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัด  แผนพฒันาจังหวัด  แผนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ระเบียบบริหารงบประมาณ 
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                               จุดเริม่ต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                           การตัดสินใจ                           ทศิทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน             จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  งานจดัตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและ 
  ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3005 

แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 

สาํเนาที่  : 
 
 
 
 
 

ผู้จดัทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทยัธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3005 

แก้ไขคร้ังท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วนัที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดต้ัง  ยบุรวม  เลิก  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

    งานจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิก  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วตัถุประสงค ์
  เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ ภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 การยุบรวม เลิก สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3 การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

4. คาํจํากัดความ 
 การจัดต้ัง  รวม  เลกิสถานศกึษา  หมายถึง  การจัดต้ัง  รวม  หรือ เลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรอืเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550 โดย
ครอบคลุมถึงการรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  
           

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ศกึษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.2  ศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 
 5.3  จดัทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิกและโอนสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศตามผลความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
 5.4  ดําเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ(สพฐ. ,ร.ร.,อปท.,
อําเภอในท้องที่)  
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่เห็นชอบ  

 

 
                         

 

 

 

 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิกและรับโอน
สถานศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ประกาศตามผล กพท. 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

เห็นชอบ 

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
และรับโอนสถานศกึษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบตัิ 

 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช ้
 ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

ตามระเบียบ  แนวปฏิบัติที่กาํหนด 
   

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรอืเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
2550 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 

ชือ่งาน (กระบวนงาน)…งานจัดต้ังยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่ม......นโยบายและแผน… รหัสเอกสาร : นผ. 3005 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
การดําเนินการจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิกสถานศึกษาในสังกัด  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัด   โดยดําเนินการตามระเบียบ  ขัน้ตอน  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง. 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 

 

 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดต้ัง 
ยุบรวม  เลิก  และรับโอนสถานศึกษา 

15 วัน  เจ้าหน้าท่ี 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

8
2
 

คณะกรรมการ 
 

2. 
 

 

 

 

ศึกษาสภาพปัจจบุัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความ
ตอ้งการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 

2 เดือน 

ศกึษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 

 เจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการ 

 

3. 
 

 

 

 

จัดทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

2 เดือน  เจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการ 

 

4. 
 

 

 

 

ศกึษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
ั โ ส ศึ ส ็

นาํเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดต้ัง 
ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  

  กพท.  

5. 
 

 

 

 

ดาํเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก รับและถ่ายโอน
สถานศกึษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ตลอดปี  เจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการ 

 

  

 

 

ตดิตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี  เจ้าหน้าท่ี 
 

 

ประกาศตามผล กพท. 

ดําเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก รับและถ่ายโอนสถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง) 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 
 

ติดตาม ประเมิน และรายงาน  

คําอธบิายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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