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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

ผู้จดั ทํา
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
จ.ส.อ.ชํานิ นุ่มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ าร

:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา
นผ. 3001
1 ตุลาคม 2553

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3001
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการดําเนินงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน

วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ

พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่สสู่ ารธารณชน
5.6 เสนอ กพท, พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ศึกษา วิเคราะหทศิ ทาง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่ เปนขอมูลภาพรวม

จัดทํานโยบาย จุดเนนแบะเปาหมายการจัดการศึกษาของ
สพป.
ไมเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนุนการนํานโยบาย
ไปใช

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่ จังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
กลุ่ม นโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : นผ. 3001
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริบทสภาพแวดล้อม ความต้องการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ หมายเหตุ
1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
1.
2 เดือน
กลุ่มนโยบาย
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
และ
ศึกษา วิเคราะห์ทศิ ทาง ยุทธศาสตร์ ผล
และแผน
การดําเนืนงาน รายงานการศึกษา วิจยั ที่
ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพฯ

2.
จัดทํานโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท.

ไม่เห็นชอบ

3.
4.

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้

5.

จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3.วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
4.ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
5.จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ
นําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

1 เดือน

กลุ่มนโยบาย
และแผน

15 วัน

กลุ่มนโยบาย
และแผน

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา

15 วัน

กลุ่มนโยบาย
และแผน

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

2 เดือน

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

ความสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม ความต้องการ
จัดการศึกษาของ สพป.

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

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุ่มนโยบาย
และแผน

{ จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

ผู้จดั ทํา
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
จ.ส.อ.ชํานิ นุ่มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ าร

:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นผ. 3002
1 ตุลาคม 2553

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3002
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์

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
การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ
ของหน่วยงาน

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การดําเนินงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มผี ลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 กําหนดวิสยั ทัศน์ , พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ
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5.7 นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสารณชน และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการดําเนินงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ

กพท.พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนําไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่ จังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : นผ. 3002
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1 เดือน
เจ้าหน้าที่
1
ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
2.
ศึ
ก
ษารายงานข้
อ
มู
ล
สารสนเทศที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งและผลการดํ
า
เนิ
น
งานที
ผ
่
่
า
นมา
คณะทํ
างาน
2
และผลการดําเนินงาน
3
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ
สพท.

4
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบ
แผนงาน/โครงการ

ไมเห็นชอบ

5
กพท.พิจารณา

6

7

เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลฯ

3.วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มผี ลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1 เดือน

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

1 เดือน

7.นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

15 วัน

8.เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
9.สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

15 วัน
ตลอดปี

10.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดปี

หมายเหตุ

แผนมีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง นโยบายของ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง)
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 4. นโยบายรัฐบาล เรือ่ งการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 7. แผนพัฒนาจังหวัด 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 9. รายงานการศึกษาวิจัย
คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน

เจ้าหน้าที่

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

ผู้จดั ทํา
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
จ.ส.อ.ชํานิ นุ่มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ าร

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
นผ. 3003
1 ตุลาคม 2553

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3003
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปสู่การปฏิบัติ

4.คําจํากัดความ

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึงการดําเนินงาน โดยการศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อ กําหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีและ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัตงิ านของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
5.5 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
5.7 ดําเนินการบริหารแผนสูก่ ารปฏิบัติ
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5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสถานศึกษา
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ์ / แผนงาน/งาน/โครงการ
กําหนดเป้าหมายการพัฒนา

จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี
ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
สนับสนุนสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่ จังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
กลุ่มนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : นผ. 3003
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
1
1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ต.ค.
เจ้าหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
คณะทํางาน
ได้รบั จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต.ค.
2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผล
ทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ
การปฏิบัตงิ านของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3

กําหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
ไม่เห็นชอบ

4
กพท.พิจารณา

5

เห็นชอบ

7

เผยแพร่ / นําแผนสู่การปฏิบัต/ิ
สนับสนุนสถานศึกษาฯ

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ

3. กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี

ต.ค.
ต.ค.

5. นําเสนอแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค.-พ.ย.

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
7. ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา
9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค.-พ.ย.

แผนมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

เจ้าหน้าที่

ความต้องการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ย.

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

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

ผู้จดั ทํา
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
จ.ส.อ.ชํานิ นุ่มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ าร

:
:
:
:

คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาจังหวัด
นผ. 3004

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 3004
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด

4. คําจํากัดความ

การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.4 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
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5.5 จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัดแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.6 ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี ด้านการศึกษาของ
จังหวัด โดยคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับจังหวัด

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กบย.กจ.

เสนอต่อ กบย.กจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบฯ

เสนอต่อ กบย.กจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีฯ

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามแบบที่สาํ นักงานบริหารยุทธศาสตร์กําหนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

พ.ศ.2549

8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงานที่จดั การศึกษาภายในจังหวัด
8.7 แผนพัฒนาจังหวัด
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่ จังหวัด
8.9 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด
8.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
8.12 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
กลุ่ม นโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : นผ. 3004
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานทางการศึกษา นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ หมายเหตุ
ประสานงานเพื
อ
่
การแต่
ง
ตั
ง
้
คณะกรรมการ
คณะทํ
า
งานการบริ
ห
าร
2
วั
น
เจ้าหน้าที่
1.
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับ
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด

จังหวัด

2.

จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ

3.

กนย.กจ. พิจารณา

เห็นชอบ

4.
5.
6.

ไม่เห็นชอบ

จัดทําโครงการกับหน่วยงานการศึกษาเพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดส่การปฏิบตั ิ

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบ
กนย.กจ. พิจารณา

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประสานการดําเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ / จัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ

2 เดือน

แผนมีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

คณะกรรม การ
ฯ

ตลอดปี

หน่วยงานทางการศึกษา
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
สภาพปัญหา

เจ้าหน้าที่

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัด แล้วนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2 เดือน

ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิ ารฯ

5 วัน

คณะกรรมการฯ

ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้าน
การศึกษาของจังหวัด

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

7.

(พ.ค. ของทุกปี)

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง)
1. นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน/กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา/ปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานต้นสังกัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ระเบียบบริหารงบประมาณ
คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน
จุดเริม่ ต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน

{ จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บงั คับใช้
สําเนาที่

ผู้จดั ทํา
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
จ.ส.อ.ชํานิ นุ่มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ าร

:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและ
ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นผ. 3005
1 ตุลาคม 2553

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1

80
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร :

รหัสเอกสาร นผ. 3005
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ

การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดย
ครอบคลุมถึงการรับและถ่ายโอนสถานศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศตามผลความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
5.4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ(สพฐ. ,ร.ร.,อปท.,
อําเภอในท้องที่)
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6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบตั ิ

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา
และรับโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและรับโอน
สถานศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
. กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

ประกาศตามผล กพท.
ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กาํ หนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชือ่ งาน (กระบวนงาน)…งานจัดตั้งยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม......นโยบายและแผน…
รหัสเอกสาร : นผ. 3005
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
การดําเนินการจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษาในสังกัด การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัด โดยดําเนินการตามระเบียบ ขัน้ ตอน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง.
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
15 วัน
เจ้าหน้าที่
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการ
ยุบรวม เลิก และรับโอนสถานศึกษา
2.
3.

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา
ั โ ส ศึ
ส
็
จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ่ายโอน
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

4.
5.

เห็นชอบ

. กพท.พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ประกาศตามผล กพท.
ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ่ายโอนสถานศึกษา

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความ
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

2 เดือน

เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ

2 เดือน

เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง
ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา

กพท.

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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