คู่มือการปฏิบัติงาน
นางพิระตา บิณศิรวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ก

คานา
พระราชบัญญัติการศกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาและมัธยมศกษา
ซ่งกระทรวงศกษาธิการได้ออกประกาศ กระทรวงศกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศกษา ประถมศกษา
จานวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศกษาประถมศกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานข้น สาหรับ
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ซ่งเป็ น กลุ่ ม หน่ งในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศ กษาประถมศ กษาและส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศกษามั ธ ยมศกษา
มี บ ทบาท อ านาจหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ 5 ประการ ซ่ งเกี่ ย วกั บ การศ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกษา การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศกษา การวิเคราะห์/จัดตั้ง
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอน
สถานศกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 2

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
แนวคิด
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศกษาทางการศกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษาจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศกษา
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แนวคิด
กลุ่ ม งานนโยบายและแผน เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงาน
ในเชิงนโยบายให้สถานศกษาจัดการศกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ แห่ ง รั ฐ ใช้ ร ะบบ
งบประมาณแบบมุ่ งเน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ โดยเน้ นความโปร่งใส ทั น สมัย ความรับ ผิ ด ชอบที่
ตรวจสอบได้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล ยดหลั กการมีส่ วนร่วม การบริห ารที่ส นับสนุนที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตาม
แผน การกากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศกษา ของเขตพื้นที่การศกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศกษา
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศ กษาสามารถพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ในการบริห ารและการ
จัดการศกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศกษาทางการศกษา
2. งานจัดทาแผนพัฒนาการการศกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5 .งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศกษาขั้นพื้นฐาน
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งานนโยบายและแผน
ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศกษาของหน่วยงาน ผลการดาเนินงานการวิจัย
ที่เกี่ย วข้องกับ การพั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการศกษา เพื่อพัฒ นาการกาหนดนโยบายทางการศกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
และสถานศกษา
4. คาจากัดความ
พัฒ นานโยบาย หมายถง การดาเนินงานเพื่อศกษา กาหนด นโยบายการจัดการศกษาของ
หน่ ว ยงาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการจั ด การศ กษา การพั ฒ นาประเทศ สั งคม ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ ทิ ศทางและหรือ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ระดับ ชาติ กระทรวงศ กษาธิก าร ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
และสถานศกษา
5.4 ศกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.5 จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สารธารณชน
5.6 เสนอ กศจ. พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศกษา
5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศกษา
5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดาเนินงาน รายงานการศกษา
วิจัยที่ผา่ นมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูล
ภาพรวมของ สพท.

จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศกษา
ของ สพท.

ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และสนับสนุนการนานโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
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7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.แผนพัฒนาการศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายรัฐบาล
5.นโยบายกระทรวงศกษาธิการ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานศกษาธิการจังหวัดสระบุรี
9.นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 2
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1

2
3
4
5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ศกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ ผล
2 เดือน
การดาเนินงาน รายงานการศกษา วิจัย
ที่ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดทานโยบายและจุดเน้นการ
1 เดือน
จัดการศกษาของ สพท.
กพท.พิจารณา
15 วัน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้
15 วัน
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ทุก 3/6/9 และ
12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานจัดทาแผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทาแผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศกษาที่ผ่านมา
3.2 การจัดทาแผนที่ตั้งการศกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.3 การจัดทาแผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศกษาขั้นพื้นฐาน หมายถง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนิ น งานด้ า นพั ฒ นาการศ กษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศกษา โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพ
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศ กษาแล้ ว จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศ กษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ก าหนด
แนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.2 ศกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ทีม่ ีผลกระทบต่อการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศกษา โดยใช้
เทคนิคของ School Mapping
5.4 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การ ของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.5 กาหนดกลยุทธ์จัดการศกษาของเขตพื้นที่การศกษา
5.6 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
5.7 นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อ กศจ.
5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถง
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ทบทวนภารกิจ/ศกษาข้อมูล
สารสนเทศและ
ผลการดาเนินงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศกษา

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
/กลยุทธ์/ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และกรอบแผนงาน/โครงการ

กพท.พิจารณา

เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และสนับสนุนการนานโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

ไม่เห็นชอบ
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7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.แผนพัฒนาการศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายรัฐบาล
5.นโยบายกระทรวงศกษาธิการ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานศกษาธิการจังหวัดสระบุรี
9.นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 2
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3

4
5
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทบทวนภารกิจ/ศกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศกษา
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
/กลยุทธ์/ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และกรอบแผนงาน/
โครงการ
กพท.พิจารณา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนาไปใช้
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลา
1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

15 วัน
15 วัน
ตลอดปี

กลุม่ นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 การนาแผนปฏิบัติการประจาปี ไปสู่การปฏิบัติ
4. คาจากัดความ
การจั ดทาแผนปฏิ บั ติการประจาปี หมายถง การศกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบายและ
งบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนารวมทั้งการจัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหาร
แผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
5.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบ กศจ.
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศกษา และสาธารณชน
5.7 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศกษา
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

ทบทวนกลยุทธ์ / แผนงาน/งาน/โครงการ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ไม่เห็นชอบ
จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี

กพท.พิจารณา

เห็นชอบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนาแผนฯไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
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7.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.แผนพัฒนาการศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายรัฐบาล
5.นโยบายกระทรวงศกษาธิการ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานศกษาธิการจังหวัดสระบุรี
9.นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 2
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1

2
3
4
5
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./
หน่วยงานอื่น
ทบทวนกลยุทธ์ / แผนงาน/งาน/
โครงการ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดทา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
กพท.พิจารณา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนาแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

ต.ค.

กลุ่มนโยบายและแผน

ต.ค.

กลุ่มนโยบายและแผน

ต.ค.-พ.ย.
ต.ค.-พ.ย.

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

พ.ย.
ทุก 6 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศกษาภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงาน
ต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศกษาจังหวัด
3.2 แผนพัฒนาการศกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 การบูรณาการการศกษาจังหวัด
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศกษาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน ต่าง ๆของ
จังหวัดที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศกษาของจังหวัดใน
อนาคต
แผนพัฒนาการศกษากลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ
ของกลุ่มจังหวัดที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศกษาของ
กลุ่มจังหวัดในอนาคต
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษาจังหวัด หมายถง การจัดทาแผนพัฒนา
การศกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยบูรณาการ การดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษาและกลุ่มจังหวัด หมายถง การจัดทาแผนพัฒ นา
การศกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่ วยงานต้น สังกัด นโยบายการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภาพปัญ หา ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
มีเอกภาพ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศกษาระดับจังหวัด
5.2 จัดทาแผนพัฒนาการศกษาจังหวัด โดยคานงถงการได้รับโอกาสทางการศกษาและการจัด
การศกษาอย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกษา
กระทรวงศกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และ บูรณาการการศกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.5 ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการศกษาประจาปีของจังหวัด โดยคณะทางานฯ
5.6 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

16

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานระดับจังหวัด
จัดทาแผนพัฒนาการศกษาจังหวัด เสนอคณะกรรมการ
ระดับกระทรวงศกษาธิการ/กบย.ศธ.

ไม่เห็นชอบ

กบย.ศธ พิจารณา
แผนพัฒนา

เห็นชอบ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการศกษาประจาปีของจังหวัด เสนอ กบย.กจ
ไม่เห็นชอบ
กบย.ศธ พิจารณา
แผนพัฒนา

เห็นชอบ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการศกษาประจาปีของจังหวัด เสนอ กบย.กจ
ไม่เห็นชอบ
กบย.กจ. พิจารณาแผน
ปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัตริ าชการ

เห็นชอบ
ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศกษาธิการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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7.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.แผนพัฒนาการศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายรัฐบาล
5.นโยบายกระทรวงศกษาธิการ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานศกษาธิการจังหวัดสระบุรี
9.นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาสระบุรี เขต 2
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศกษา
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
2 วัน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
(พ.ค. ของทุกปี)
ระดับจังหวัด
จัดทาแผนพัฒนาฯ เสนอขอความ
1 เดือน
เห็นชอบ
กบย.ศธ พิจารณา
1 เดือน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการศกษาประจาปี
2 เดือน
ของจังหวัด เสนอ กบย.กจ
กบย.กจ พิจารณา
10 วัน
ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ตลอดปี
ในและนอกสังกัด กระทรวงศกษาธิการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถงการจัดการศกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดตั้งสถานศกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การยุบรวม เลิก สถานศกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การรับและโอนสถานศกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาจากัดความ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศกษา และโอนสถานศกษาขั้นพื้นฐาน หมายถง การจัดตั้งรวม
หรือ เลิกสถานศกษาตามระเบียบกระทรวงศกษาธิการว่าด้ วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 รวมถงการดาเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศกษาระเบียบกระทรวงศกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศกษา
5.2 ศกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถงบริการ
การศกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศกษาและจังหวัด
5.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศกษาเสนอขอความ
เห็นชอบ กศจ.
5.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศกษา เสนอขอ
ความเห็นชอบ กศจ.และโอนสถานศกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศกษาตามระเบียบ
กระทรวงศกษาธิการ
5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
ศกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศกษา
ศกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศกษา

จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศกษาเพื่อขอความเห็นชอบ

กพท.พิจารณา

เห็นชอบ
ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศกษา

ติดตาม ประเมินและรายงาน

ไม่เห็นชอบ
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7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบกระทรวงศกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
3. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศกษาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
4. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552
5. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2

3
4
5

7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศกษาระเบียบขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
ศกษาสภาพความต้องการด้านโอกาส
ทางการศกษาและโอนสถานศกษา
เสนอขอความเห็นชอบ
จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
กพท.พิจารณา
ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้น
เรียน การรับและโอนสถานศกษา เสนอ
ขอความเห็นชอบ
ติดตาม ประเมินและรายงาน

ระยะเวลา
15 วัน
2 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

2 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

2 เดือน
ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

ตลอดปี

กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเหตุ

