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คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมงานนโยบายและแผน

ของ
นางกิ่งแกว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห"นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กลุมงานนโยบายและแผน กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก/ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช/
สําเนาที่

:
:
:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานวิเคราะหและพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา
นผ. 3001
1 ตุลาคม 2553

ผู/จัดทํา

ผู/ทบทวน

ผู/อนุมัติ

นางกิ่งแก/ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3001
แกไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู)มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานวิเคราะห-และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะห-และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา วิเคราะห- วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน)วยงาน ผลการดําเนินงานการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษา
ที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่น เหมาะสมกับ
สภาพป9ญหา ความตองการ บริบทของแต)ละพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
วิเคราะห-และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน) วยงาน ที่ ส อดคลองกั บทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษา การพั ฒ นาประเทศ สั ง คม ชุ ม ชนในทองถิ่ น
เหมาะสมกับสภาพป9ญหา ความตองการ บริบทของแต)ละพื้นที่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิ เ คราะห- ทิ ศทางและหรื อ ยุ ท ธศาสตร- กลยุ ท ธ- ระดั บ ชาติก ระทรวงศึ กษาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน)วยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ศึ กษาผลการดํ า เนิ นงานหรื อ การวิจั ย ที่ เกี่ ยวของกับ การพั ฒ นาสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5.3 วิ เคราะห- ผ ลการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ดานปริ มาณและคุ ณภาพของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 ศึกษา วิเคราะห- วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป>นประโยชน-ต)อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.5 จั ด ทํ า นโยบาย จุ ด เนนและเป? า หมายการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคลองกั บ บริ บ ท
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับ สนุนการนําไปใชในการจัดการศึ กษา ตลอดจน
เผยแพร)สู)สารธารณชน
5.6 เสนอ กพท, พิจารณานโยบาย จุดเนนและเป?าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร)ต)อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
เกี่ยวข/อง และ ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา
วิจัยที่ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเปKนข/อมูล
ภาพรวมของ สพท.

จัดทํานโยบาย จุดเน/นแบะเปLาหมายการจัดการศึกษาของ
สพป.

ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนุนการนํานโยบาย
ไปใช/

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช/
8. เอกสาร/ หลักฐานอ/างอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ)มจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

โครงสร/างสวนประกอบมาตรฐานงาน
กลุ)ม นโยบายและแผน

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานวิเคราะห-และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
รหัสเอกสาร : นผ. 3001
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบาย จุดเนนและเป?าหมายการจัดการศึกษาทีส่ อดคลองกับทิศทาง นโยบายของหน)วยงานที่เกี่ยวของและบริบทสภาพแวดลอม ความตองการจัดการศึกษาของหน)วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู/รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. วิเคราะห-ทิศทางและหรือยุทธศาสตร- กลยุทธ- ระดับชาติ
1.
2 เดือน
กลุ)มนโยบาย
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
และ
ศึกษา วิเคราะห"ทิศทาง ยุทธศาสตร" ผล
และแผน
การดําเนืนงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพฯ

2.

จัดทํานโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษาของ สพท.

ไมเห็นชอบ

3.
4.

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช$

5.

จังหวัด รวมทั้งหน)วยงานที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3.วิเคราะห-ผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.ศึกษาวิเคราะห-วิจยั การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่ เป>นประโยชน-ต)อการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
5.จัดทํานโยบาย จุดเนนและเป?าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการ
นําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร)สู)สารธารณชน
6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเนนและเป?าหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 เดือน

กลุ)มนโยบาย
และแผน

15 วัน

กลุ)มนโยบาย
และแผน

7. เผยแพร)ต)อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัด
การศึกษา

15 วัน

กลุ)มนโยบาย
และแผน

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

2 เดือน

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

ความสอดคลองกับทิศทาง
นโยบายของหน)วยงานที่
เกี่ยวของและบริบท
สภาพแวดลอม ความตองการ
จัดการศึกษาของ สพป.

กลุ)มนโยบาย
และแผน

เอกสารอ/างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรือ่ งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ)มจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจัย

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต)อระหว)างหนา(ถาไม)จบภายใน 1 หนา)
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก/ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช/
สําเนาที่

:
:
:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นผ. 3002
1 ตุลาคม 2553

ผู/จัดทํา

ผู/ทบทวน

ผู/อนุมัติ

นางกิ่งแก/ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3002
แกไขครั้งที่ 00
วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู)มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค
เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของหน)วยงานที่เกี่ยวของ สภาพป9ญหา ความตองการ และศักยภาพ
ของหน)วยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ)านมา
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
แผนพั ฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การดํา เนิ นงานเพื่อรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ โดยการวิเคราะห-ป9จจั ยสภาพแวดลอม ประเมิ นสถานภาพของสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและผลการดําเนินงานที่ผ)านมา
5.3 วิเคราะห-ป9จจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบต)อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 กําหนดวิสัยทัศน- , พันธกิจ และเป?าประสงค- ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กําหนดกลยุทธ-จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ- และตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ
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5.7 นํ า เสนอแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขอความเห็ น ชอบต) อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 เผยแพร)ประกาศต)อสารณชน และผูมีส)วนเกี่ยวของทราบอย)างทั่วถึง
5.9 สนับสนุน ช)วยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ทบทวนภารกิจ ศึกษาข$อมูล
สารสนเทศและผลการดําเนินงาน

วิเคราะห0สภาพแวดล$อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

กําหนดวิสัยทัศน0 พันธกิจ เป7าประสงค0 กล
ยุทธ0 ผลผลิต ผลลัพธ0 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนําไปใช

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช/
8. เอกสาร/ หลักฐานอ/างอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ)มจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร/างสวนประกอบมาตรฐานงาน
กลุ)มนโยบายและแผน

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสเอกสาร : นผ. 3002
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับนโยบายของหน)วยงานที่เกี่ยวของ สภาพป9ญหา ความตองการ และศักยภาพของหน)วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู/รับผิดชอบ
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1 เดือน
เจาหนาที่
1
ทบทวนภารกิจ ศึกษาขอมูลสารสนเทศ
2.
ศึ
ก
ษารายงานขอมู
ล
สารสนเทศที
เ
่
กี
ย
่
วของและผลการดํ
า
เนิ
น
งานที
ผ
่
า
)
นมา
คณะทํ
างาน
2
และผลการดําเนินงาน
3

วิเคราะห"สภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

4
กําหนดวิสัยทัศน" พันธกิจ เป9าประสงค" กลยุทธ"
ผลผลิต ผลลัพธ" ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบ
แผนงาน/โครงการ

ไม่เห็นชอบ

5
กพท.พิจารณา

6

7

เห็นชอบ
เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลฯ

3.วิเคราะห-ป9จจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบต)อการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1 เดือน

4.กําหนดวิสยั ทัศน-(Vision) พันธกิจ(Mission)และเป?าประสงค-(Goal)ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.กําหนดกลยุทธ-จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.กําหนดผลผลิต(Outputs)ผลลัพธ-(Outcomes)และตัวชี้วัดความสําเร็จ(Key
performance Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative)

1 เดือน

7.นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต)อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

15 วัน

8.เผยแพร)ประกาศต)อสาธารณชนและผูมีส)วนเกี่ยวของ
9.สนับสนุนช)วยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

15 วัน
ตลอดปd

10.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดปd

หมายเหตุ

แผนมีความสอดคลองกับ
ทิศทาง นโยบายของ

เอกสารอ/างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ)มจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจัย
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เจาหนาที่

จุดเชื่อมต)อระหว)างหนา(ถาไม)จบภายใน 1 หนา)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก/ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช/
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปS
นผ. 3003
1 ตุลาคม 2553

ผู/จัดทํา

ผู/ทบทวน

ผู/อนุมัติ

นางกิ่งแก/ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3003
แกไขครั้งที่ 00
วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู)มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปd

1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปd

2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปdของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย
ของหน)วยงานที่เกี่ยวของ สภาพป9ญหา ความตองการ และศักยภาพของหน)วยงาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปd
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําปd ไปสู)การปฏิบัติ

4. คําจํากัดความ
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติก ารประจํ า ปd หมายถึ ง การดํ า เนิ นงาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณ การทบทวนกลยุทธ-ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อ กําหนดเป?าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปdและ เผยแพร)
ประชาสัมพันธ- บริหารแผนไปสู)การปฏิบัติที่เป>นรูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห-รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน)วยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ทบทวนกลยุทธ-ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการใหสอดคลองกับเป?าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กําหนดเป?าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปd
5.5 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปd เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 เผยแพร)ประชาสัมพันธ-ใหสถานศึกษา และสาธารณชน

5.7 ดําเนินการบริหารแผนสู)การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช)วยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปdของสถานศึกษา
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห0 นโยบายและงบประมาณที่
ได$รับจัดสรรจาก สพฐ./หนวยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ0 / แผนงาน/งาน/โครงการ
กําหนดเป7าหมายการพัฒนา

จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปA
ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรประชาสัมพันธ0ให$สถานศึกษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
สนับสนุนสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช/
8. เอกสาร/ หลักฐานอ/างอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ)มจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1
โครงสร/างสวนประกอบมาตรฐานงาน
กลุ)มนโยบายและแผน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปd
รหัสเอกสาร : นผ. 3003
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปdที่สอดคลองกับนโยบายของหน)วยงานที่เกี่ยวของ สภาพป9ญหา ความตองการ และศักยภาพของหน)วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู/รับผิดชอบ
1
1. ศึกษา วิเคราะห-รายละเอียดนโยบายและ
ต.ค.
เจาหนาที่
ศึกษา วิเคราะห0 นโยบายและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
คณะทํางาน
งบประมาณทีไ่ ด$รับจัดสรร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน)วยงานที่เกี่ยวของ
2
2. ทบทวนกลยุทธ-ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
ต.ค.
พื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการใหสอดคลองกับ
ทบทวนกลยุทธ0 แผนงาน/งาน/โครงการ
เป?าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3
3. กําหนดเป?าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่
ต.ค.
แผนมีความสอดคลอง
กําหนดเป7าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
การศึกษา
ต.ค.
กับ นโยบายของ
แผนปฏิบัติการประจําปA
4. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปd
หน)วยงานที่เกี่ยวของ
และบริบท
ไมเห็นชอบ
สภาพแวดลอม
4
5. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปd เพื่อขอความ
ต.ค.-พ.ย.
เจาหนาที่
กพท.พิจารณา
เห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5

7

เห็นชอบ
เผยแพร / นําแผนสูการปฏิบัติ/
สนับสนุนสถานศึกษาฯ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ

6. เผยแพร)ประชาสัมพันธ-ใหสถานศึกษา และ
สาธารณชน
7. ดําเนินการบริหารแผนสู)การปฏิบัติ
8. สนับสนุนช)วยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปdของสถานศึกษา
9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค.-พ.ย.

หมายเหตุ

ความตองการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา

พ.ย.

เอกสารอ/างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ)มจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจัย
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
ระหว)างหนา(ถาไมจบภายใน ๑หน$า)

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต)อ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก/ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช/
สําเนาที่

:
:
:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาจังหวัด
นผ. 3004

ผู/จัดทํา

ผู/ทบทวน

ผู/อนุมัติ

นางกิ่งแก/ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3004
แกไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู)มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานบริหารยุทธศาสตร-และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานบริหารยุทธศาสตร-และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

2. วัตถุประสงค
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
หน)วยงานตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพป9ญหา ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร-การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ)มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด

4. คําจํากัดความ
การบริ ห ารยุ ท ธศาสตรและบู ร ณาการการศึ ก ษาจั ง หวั ด หมายถึ ง การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปd และแผนปฏิบัติราชการประจําปd ที่สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลหน)วยงานตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพป9ญหา ความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหน)วยงานที่เกี่ยวของอย)างเป>น
ระบบและมีเอกภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต)งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส)วนร)วมของผูมีส)วนเกี่ยวของ
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต)อคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
ระดับกลุ)มจังหวัดและระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

5.4 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องค-กรปกครองส)วนทองถิ่น
และหน)วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู)การปฏิบัติ
5.5
จั ดทําแผนปฏิ บัติราชการประจํ าปd ดานการศึกษาของจั งหวัดแลวเสนอต) อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ)มจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.6 ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปd ดานการศึกษาของ
จังหวัด โดยคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับจังหวัด

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอตอ
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กบย.กจ.

เสนอตอ กบย.กจ.
พิจารณา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบฯ

เสนอตอ กบย.กจ.
พิจารณา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป<ฯ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช/
ตามแบบที่สํานักงานบริหารยุทธศาสตร-กําหนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอ/างอิง
8.1 แผนการบริหารราชการแผ)นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห)งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห)งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัติการของหน)วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ)มจังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด
8.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549
8.12 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ ว)าดวยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและ
กลุ)มจังหวัด

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร/างสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตร-และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
กลุ)ม นโยบายและแผน กลุ)มงานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : นผ. 3004
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปd ดานการศึกษาของจังหวัดสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หน)วยงานทางการศึกษา นโยบายการพัฒนา
จังหวัด และสภาพป9ญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู/รับผิดชอบ หมายเหตุ
งาน
ประสานงานเพื่อการแต)งตัง้ คณะกรรมการ คณะทํางานการบริหาร
2 วัน
เจาหนาที่
1.
แตงตัง้ คณะกรรมการ คณะทํางานระดับ
ยุทธศาสตร-และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด

จังหวัด

2.

จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ

3.

กนย.กจ. พิจารณา
เห็นชอบ

4.
5.

จัดทําโครงการกับหนวยงานการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสูการปฏิบัติ

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ

6.

กนย.กจ. พิจารณา
เห็นชอบ
ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปA

7.

(พ.ค. ของทุกปd)

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส)วนร)วมของผูมีสว) น
เกีย่ วของแลวเสนอต)อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับกลุ)มจังหวัด
และระดับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประสานการดําเนินงานกับจังหวัด องค-กรปกครองส)วนทองถิ่น และ
หน)วยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสูก) าร
ปฏิบัติ / จัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ

2 เดือน

แผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล

คณะกรรม การ
ฯ

ตลอดปd

หน)วยงานทางการศึกษา
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
และสภาพป9ญหา

เจาหนาที่

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปd ดานการศึกษาของจังหวัด แลว
นําเสนอต)อคณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ)มจังหวัด

2 เดือน

ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

คณะกรรมการระดับกลุ)มจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การฯ

คณะกรรมการฯ

5 วัน

คณะกรรมการฯ

ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปd ดาน
การศึกษาของจังหวัด

ตลอดปd

เจาหนาที่

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดปd

เจาหนาที่

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

เอกสารอ/างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ)นดิน/กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา/ปฏิบัติราชการของหน)วยงานตนสังกัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน)วยงานที่เกี่ยวของ ระเบียบบริหารงบประมาณ
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ระหว)างหนา(ถาไม)จบภายใน ๑หนา)

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต)อ

