คูมือการปฏิบัติงาน

เรื่อง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
และ
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ของ
จ.ส.อ.ชํานิ นุมสุข
นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก8ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช8
สําเนาที่

ผู8จัดทํา
จ.ส.อ.ชํานิ นุมสุข
นักวิเคราะห-นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

:
:
:
:
:
:

คูมือขัน้ ตอนการดําเนินงาน
งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นผ. 3004
1 ตุลาคม 2553

ผู8ทบทวน
นางมลฑา สมบุญพูลพิพฒ
ั นผอ.กลุมนโยบายและแผน

ผู8อนุมัติ
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3004
แกไขครัง้ ที่

00

วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู*มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป1

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2. วัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอย*างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา
3.2 นําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา สู*การปฏิบัติ

4. คําจํากัดความ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินงาน โดยการศึกษา วิเคราะห;
ขอมู ล ผลการดํ า เนิ นงาน สภาพป< ญหา อุ ป สรรค ในการบริ ห ารจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
เพื่อนํามากําหนดเป>าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประจําป1การศึกษา และเผยแพร*ประชาสัมพันธ;ใหผูมีส*วนเกี่ยวของทราบ
รวมถึงการนําแผนไปสู*
การปฏิบัติที่เป@นรูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห;รายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของ ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
5.2 ทบทวนกลยุทธ;ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของป1ที่ผ*านมา เพื่อปรับปรุง
ใหสอดคลองกับนโยบายและเป>าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กําหนดเป>าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา โดยยึด
3
หลักของการมีส*วนร*วม
5.5 เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ใหสถานศึกษา และส*วนงานที่เกี่ยวของ ทราบ
5.6 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1การศึกษา สู*การ
ปฏิบัติ
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
5.8 นําผลไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในป1การศึกษา ต*อไป

3

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษา วิเคราะห; ขอมูลผลการดําเนินงาน
นโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
สพฐ./หน*วยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ; / แผนงาน/โครงการ

กําหนดเป>าหมายการพัฒนา

จัดทํารายละเอียดแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป1
โดยการมีส*วนร*วม

เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ใหสถานศึกษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสู*การปฏิบัติ

สนับสนุนสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

นําผลไปใช้ ปรับปรุ ง พัฒนา
ในปี การศึกษา ต่อไป

7. แบบฟอร-มที่ใช8
-
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ8างอิง
8.1 นโยบายรัฐบาล
8.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.3 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.4 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร-มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

โครงสร8างสวนประกอบมาตรฐานงาน
กลุ*มนโยบายและแผน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป1
รหัสเอกสาร : นผ. 3003
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป1ที่สอดคลองกับนโยบายของหน*วยงานที่เกี่ยวของ สภาพป<ญหา ความตองการ และศักยภาพของหน*วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู8รับผิดชอบ
1
1. ศึกษา วิเคราะห;รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ต.ค.
เจาหนาที่
ศึกษา วิเคราะห; นโยบายและ
ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
และหน*วยงานที่เกี่ยวของ
2
2. ทบทวนกลยุทธ;ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต.ค.
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการใหสอดคลองกับเป>าหมายผล
ทบทวนกลยุทธ; แผนงาน/งาน/โครงการ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3

กําหนดเป>าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจําป1
ไม*เห็นชอบ

4
กพท.พิจารณา

5

เห็นชอบ

7

เผยแพร* / นําแผนสู*การปฏิบัติ/
สนับสนุนสถานศึกษาฯ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ

3. กําหนดเป>าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําป1

ต.ค.
ต.ค.

5. นําเสนอแผนปฏิบตั ิการประจําป1 เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค.-พ.ย.

6. เผยแพร*ประชาสัมพันธ;ใหสถานศึกษา และสาธารณชน
7. ดําเนินการบริหารแผนสู*การปฏิบัติ
8. สนับสนุนช*วยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป1ของสถานศึกษา
9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค.-พ.ย.

หมายเหตุ

แผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายของหน*วยงานที่
เกี่ยวของและบริบท
สภาพแวดลอม
เจาหนาที่
ความตองการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ย.

เอกสารอ8างอิง : (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
คําอธิบายสัญลักษณ-ผังขัน้ ตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต*อระหว*างหนา(ถาไม*จบภายใน ๑หนา)

5

6

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก8ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช8
สําเนาที่

ผู8จัดทํา
จ.ส.อ.ชํานิ นุมสุข
นักวิเคราะห-นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

:
:
:
:

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

คูมือขัน้ ตอนการดําเนินงาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและ
ถายโอนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นผ. 3005
1 ตุลาคม 2553

ผู8ทบทวน
นางมลฑา สมบุญพูลพิพฒ
ั นผอ.กลุมนโยบายและแผน

ผู8อนุมัติ
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร :

รหัสเอกสาร นผ. 3005
แกไขครัง้ ที่

00

วันที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2553

คู*มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงคเพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดย
ครอบคลุมถึงการรับและถ*ายโอนสถานศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ศึกษาสภาพป<จจุบัน ป<ญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการ
เขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศตามผลความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
5.4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ (สพฐ. ,ร.ร., อปท.,
อําเภอในทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่)
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ

ศึกษาสภาพความต8องการด8านโอกาสทางการศึกษา
และรับโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและรับโอน
สถานศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ไม*เห็นชอบ
เห็นชอบ

. กพท.พิจารณา
ประกาศตามผล กพท.

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

7. แบบฟอร-มที่ใช8
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กําหนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอ8างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550

9. แบบฟอร-มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

โครงสร8างสวนประกอบมาตรฐานงาน
กลุ*ม......นโยบายและแผน…

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาขั้น
รหัสเอกสาร : นผ. 3005
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การดําเนินการจัดตัง้ ยุบรวม เลิกสถานศึกษาในสังกัด การรับและถ*ายโอนสถานศึกษาในสังกัด โดยดําเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ.
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดตัง้
15 วัน
เจาหนาที่
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
ยุบรวม เลิก และรับโอนสถานศึกษา
คณะกรรมการ
2.
3.

ศึกษาสภาพความตองการดานโอกาสทางการศึกษา
และรับโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ*ายโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

4.

ไม่เห็นชอบ
. กพท.พิจารณา

ศึกษาสภาพป<จจุบัน ป<ญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความ
ตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
จัดทําแผนจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2 เดือน

เจาหนาที่
คณะกรรมการ

2 เดือน

เจาหนาที่
คณะกรรมการ

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตัง้
ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา

กพท.

เห็นชอบ

5.

ประกาศตามผล กพท.
ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ*ายโอนสถานศึกษา

ดําเนินการจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก การรับและถ*ายโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดป1

เจาหนาที่
คณะกรรมการ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดป1

เจาหนาที่

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

เอกสารอ8างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว*าดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
คําอธิบายสัญลักษณ-ผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต*อระหว*างหนา(ถาไม*จบภายใน ๑หนา)
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