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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-1-

งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภารกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. งานวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือหา
และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
กาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาและความต้องการของชุมชน
และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัด
การศึกษา
6. เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
เขตพื้นที่
7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุน
การนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ย.

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

ก.ย.

พ.ย.-ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.-ก.ย.

ผู้เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบาย
และแผน
- คณะทางาน

-2Flow Chart การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น
การปฏิบัติงาน

ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผลการดาเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่ผ่านมาในเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพื่อเป็นภาพรวมของ สพท.

จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ สพท.
ปรับปรุง แก้ ไข

เสนอร่างต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

จบ
การปฏิบัติงาน

ไม่เห็นชอบ

-3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษาใช้ผลการวิเคราะห์เป็นกรอบทิศทาง แนวทาง เป็นเครื่องมือในการ
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
5. นโยบายกระทรวงศึกษา
6. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
7. แผนพัฒนาจังหวัด
8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
9. รายงานผลการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-42. งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภารกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1. งานจัดทา
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
ก.ย.
แผนพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่ผ่าน
ก.ย.
มา/ข้อมูลสารสนเทศ
3. ระดมความคิดเห็นและความต้องการ
ก.ย.
ของผู้มีส่วนได้เสีย
4. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ก.ย.
และภายในที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยใช้เทคนิค SWOT
5. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ต.ค.-พ.ย.
และค่านิยม ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6. กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของ
ต.ค.-พ.ย.
เขตพื้นที่การศึกษา
7. กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค.-พ.ย.
ความสาเร็จ เป้าหมาย และกรอบ
แผนงาน/โครงการ
8. เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ.ย.-ธ.ค.
พื้นฐานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
9. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พ.ย.-ธ.ค.
ขั้นพื้นฐานต่อ กศจ. เพื่อทราบ
10. เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ธ.ค.
ขั้นพื้นฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
11. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษา
ธ.ค.
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ธ.ค.-ก.ย.
การดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนโยบาย
และแผน
- คณะทางาน
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เริ่มต้น
การปฏิบัติงาน

ทบทวนภารกิจ/ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/ผลการดาเนินงาน/
สารวจความต้องการและระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท.

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จและกรอบแผนงาน/โครงการ
ปรับปรุง แก้ ไข

เสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เห็นชอบ
เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ กศจ. เพื่อทราบ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

จบ
การปฏิบัติงาน

ไม่เห็นชอบ

-6ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของสถานศึกษานาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่เป็นแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......................
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574)
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
5. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)
6. นโยบายรัฐบาล
7. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
9. แผนพัฒนาจังหวัด
10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
11. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-73. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภารกิจ
3. งานจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวง
กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. สภาพแวดล้อม
สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุลธ์ สพท.
ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างใน
ข้อ 1 เพื่อกาหนดจุดเน้นและเป้าหมาย
ของ สพท. ประจาปี
3. นาเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมาย
การพัฒนาประจาปีต่อทีมบริหารองค์กร
4. แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการจัดทา
แผนงานโครงงานให้สอดคล้องกับจุดเน้น
และเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
5. รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
6. เสนอแผนปฏิบัติการประจาปี
ต่อ กศจ. เพื่อทราบ
7. จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
8. เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ
9. สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
10. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานตลอดปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 วัน

1 วัน
1 วัน
7 วัน
7 วัน
1 วัน
7วัน
2 วัน
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้เกี่ยวข้อง
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เริ่มต้น
การปฏิบัติงาน

ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม
สพท. ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ส่วนได้เสีย
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 เพื่อกาหนดจุดเน้น
และเป้าหมายของ สพท. ประจาปี
ปรับปรุง แก้ ไข

นาเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมาย
การพัฒนาประจาปีต่อทีมบริหารองค์กร
เห็นชอบ
แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.

รวบรวมโครงการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อ กศจ. เพื่อทราบ
เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ

ไม่เห็นชอบ
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สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทาแผน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

จบ
การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
2. ระดับความสาเร็จในการนาแผนปฏิบัติการ ประจาปี สู่การปฏิบัติ
3. ร้อยละของสถานศึกษานาแผนปฏิบัติการ ประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีของสถานศึกษา
ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......................
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิบัติรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
6. นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
7. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
9. แผนพัฒนาจังหวัด
10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
11. รายงานศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-104. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาธิการจังหวัด
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภารกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
4. งาน
1. ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2 วัน
บริหาร
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ
สพฐ. , แผนพัฒนาจังหวัดฯ
บูรณาการ
ศึกษาธิการ
จังหวัด
2. สารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่
1 วัน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น สพป./สพม. กศน. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย,
การศึกษาพิเศษ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. จัดทาแบบสารวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา และ
15 วัน
ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อคณะกรรมการ
อานวยการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด
ประจาปี เพื่อออกคาสั่ง/ประการแต่งตั้ง
4. จัดการประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาทิศทางการจัด
1 วัน
การศึกษาของจังหวัด โดยการวิเคราะห์ SWOT และจัดทา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงาน
7 วัน
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการ/
กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจาปี
6. ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษา
1 วัน
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจาปี
เสนอคณะกรรมการอานวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และให้ความเห็นชอบ
7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
7 วัน
อานวยการและจัดทาเอกสารเผยแพร่หน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้ สพฐ.

ผู้เกี่ยวข้อง

-11ภารกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด
ประจาปีสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
9. ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการต่อ สพฐ. และเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้เกี่ยวข้อง

-12Flow Chart การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น
การปฏิบัติงาน

ศึกษาเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง/สารวจรายชื่อหน่วยงาน
ทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
จัดทาแบบสารวจข้อมูล/ขอความร่วมมือหน่วยงานกรอกข้อมูลและส่งรายชื่อ
คณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัดประจาปี
ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดโดยการ
SWOT กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าหมาย
แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงาน
จัดทาโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ
ประชุมคณะทางานจัดทาร่างแผนฯเสนอคณะกรรมการอานวยการ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุง แก้ ไข

คณะกรรมการ
อานวยการ
พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เผยแพร่ให้หน่วยงานและจัดส่งให้ สพฐ./ หน่วยงานขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการต่อ สพฐ.
และเผยแพร่ให้หน่วยงานและสาธารณชน

จบ
การปฏิบัติงาน

-13ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......................
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิบัติรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
6. นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
7. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
9. แผนพัฒนาจังหวัด
10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
11. รายงานศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-145. งานการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนสถานที่ศึกษา
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภารกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5. งานการจัดตั้ง ยุบ 1. บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ
รวม เลิก การขยาย กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติ
ชั้นเรียน และเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษา
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
3. จัดทาแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเดินการ
1 วัน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
15 วัน
15 วัน

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น

3 วัน

5. เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.

1 วัน

6. ดาเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
7. แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน

1 วัน
1 วัน
1 วัน

กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะกรรมการ
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะกรรมการ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
คณะกรรมการ

-15Flow Chart การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น
การปฏิบัติงาน

รับเรื่อง/บันทึกเลข/ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ด้านโอกาสทางการศึกษา
จัดทาแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ
ปรับปรุง แก้ ไข

นาเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ
เห็นชอบ
ดาเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อ
แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

จบ
การปฏิบัติงาน

ไม่เห็นชอบ

-16ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลดลง
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อ
สถานศึกษา
3. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2553
3. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.
4. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

