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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหมวด ๕ มาตรา ๓๙ และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ มาตรา 
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ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง 
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ออกเปน ๑๐ กลุม ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคคลข้ึน 
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บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา                  

ข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 
ดังนั้น เพ่ือใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน ตามหนาท่ีดังกลาวขางตน เพ่ือใหบุคลากรเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใชใน
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชนสุข แกประชาชน ซ่ึงประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ 
ข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน ๔ งาน คือ งาน
ธุรการ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพ่ือใชเปน
แนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพ่ือ 
ประโยชนของผูเรียน ประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
ตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ 
 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนบัสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด 
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
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ขอบขาย/ภารกิจ 
งานนโยบายและแผน  

๑. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑.1) วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1.๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
1.๓) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ี การศึกษาและสถานศึกษา 
1.๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.๕) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท 

สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร 
สูสาธารณชน 

1.6) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเนนและ
เปาหมาย การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.๗) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา 
1.๘) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

๒. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
2.๒) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
2.๓) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดทําแผนท่ีตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ 
School Mapping 

2.๔) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมองคการของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ๕) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

2.5) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/
โครงการ 

2.๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของความเห็นชอบตอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

2.๘) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง ๙) 
สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
3.๑) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.๒) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/ 

โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3.๓) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
3.๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 
3.๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  
3.6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน  
3.๗) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
3.๘) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถานศึกษา 
3.9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

๔ งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
4.๑) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต ง ต้ั ง

คณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
4.๒) รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ศึกษา จังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป 
4.๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุม 

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
4.๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการ

ปฏิบัติ 
4.๕) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

๕. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียน 

พิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.๒) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาส 

การเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจังหวัด 
5.๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา เสนอขอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา ตาม

ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ 
5.๕) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน  
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๖ งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.๑) สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปท่ีผานมา 
6.๒) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ. และ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.๓) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) 
6.๔) จัดทํารางแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.๕) ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเปนกรอบ

ทิศทาง การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.๖) นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด 
6.๗) เผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
6.8) สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
6.9) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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ตารางวิเคราะหงาน “ งานนโยบายและแผน ” 
    

บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ตองการทองถ่ิน 

 1. งานนโยบายและแผน  
1.๑ งานวิเคราะหและ 
พัฒนานโยบายทาง
การศึกษา 

1) วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจังหวัด รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา 
๕) จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาท่ี สอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัด
การศึกษา ตลอดจนเผยแพร สูสาธารณชน 
6) เสนอ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเนนและเปาหมาย
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใชในการจัด การศึกษา 
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุมนโยบายและแผน 
- ทุกกลุมใน สพป. 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.๒ งานจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและผลการดําเนินงาน 
๓) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ี การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนท่ีตั้ง
การศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping 
๔) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมองคการของเขต พ้ืนท่ี 
การศึกษา 

 
- กลุมนโยบายและแผน 
- ทุกกลุมใน สพป. 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



6 
 

บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

  ๕) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๖) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบ แผนงาน/
โครงการ 
๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
๘) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยาง ท่ัวถึง 
9)สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
- กลุมนโยบายและแผน 
- ทุกกลุมใน สพป. 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติ 
การประจาํป 
 

๑) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีไดรับ - กลุมนโยบายและ
แผน จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ทุกกลุมใน สพป. 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับ แผนงาน/งาน/
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 
๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 
๖) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน 
๗) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 
- กลุมนโยบายและแผน 
- ทุกกลุมใน สพป. 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

1.๔ งานบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุมจังหวัด 

๑) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาคในการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
๒) รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการศึกษา
จังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป 
๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด/กลุมจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/ กลุมจังหวัด 
๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด/กลุม จังหวัดสูการปฏิบัติ 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงาน 

- กลุมนโยบายและแผน  
- ทุกกลุมใน สพป. 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการวิเคราะห และจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้งยุบ 
รวม เลกิ และโอนสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

1.๕ งานจัดตั้ง รวม เลิก 
ขยายชั้นเรียน เปดหองเรียน
พิเศษและโอนสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดตั้ง รวม เลิกเปดหองเรียนพิเศษ 
และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาสการ
เขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจังหวัด 
๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ 
๕) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุมนโยบายและแผน  
- ทุกกลุมใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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 บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

ดําเนินการวิเคราะห และจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้งยุบ 
รวม เลกิ และโอนสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (ตอ) 

1.๖ งานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบป - กลุมนโยบาย
และแผน ท่ีผานมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบายสพฐ.และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา 
๑.๔ จัดทํารางแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนด เปนกรอบ
ทิศทางการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑.๗ เผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบ อยางท่ัวถึง 
๑.๘ สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถจัดการศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๑.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุมนโยบายและแผน  
- ทุกกลุมใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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๑. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.3 วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษา 
1.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเปน 

ประโยชนตอการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.5 จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและ 

ความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชน 
1.6 นําเสนอรางนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการยกรางฯ  
1.7 ปรับรางนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ 
1.8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.9 เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา  
1.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
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๒. Flow Chart การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษา  วิ เ คราะห ทิศทาง  ยุ ทธศาสตร ของ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ ผลการดําเนินงาน 
รายงานการศึกษา วิจัยท่ีผานมาในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ เพ่ือเปนขอมูลภาพรวมของ สพท. 
 

  จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา 
 

 

   เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนุนการนโยบายนําไปใช 
 

เสนอคณะกรรมการยกรางนโยบาย
จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา 
ใหขอเสนอแนะ/ปรับปรงุ 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอรบอรดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 วิ เคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร  กลยุทธระดับชาติ            
ระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และจังหวัดรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ พัฒนา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

3 วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและ คุณภาพของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 
และแผน สถานศึกษา 

๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน 

๒ สัปดาห 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอรางนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัด 
การศึกษาตอคณะกรรมการยกรางฯ 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 ปรับรางนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการฯ 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา นโยบาย 
จุด เนนและเป าหมายการจัดการ ศึกษาของสํ านั ก งาน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9  เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใชในการจัด
การศึกษา 

๒ สัปดาห 
กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 
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๒. งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
๑.๒ ศึกษารายงานผลการดําเนินงานท่ีผานมา/ ขอมูลสารสนเทศ  
๑.๓ ระดมความคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
๑.๔ วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชเทคนิค SWOT 
๑.๕ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
๑.๖ กําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
๑.๗ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 
๑.๘ นําเสนอรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนา การ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.9 ปรับรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ 
๑.๑๐ นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๑๑ เผยแพรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

อยางท่ัวถึง 
๑.๑๒ สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๑๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเห็นชอบ 

ทบทวนภารกิจศึกษาขอมูลสารสนเทศ/ ผลการ
ดําเนินงาน/ สํารวจความตองการและ ระดมความ

คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 
 

   วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของ สพท. 
 
 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
 

เสนอคณะกรรมการยกแผนพัฒนา 
ใหขอเสนอแนะ/ปรับปรงุ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา 
 

เห็นชอบ 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต 
ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จและกรอบแผนงาน/โครงการ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอรบอรดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
1 เดือน 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษารายงานผลการดํ า เนิน งาน ท่ีผ านมา/ข อ มูล
สารสนเทศ 

1 เดือน กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 

 

3 ระดมความคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดเสีย ๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีมี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช เทคนิค 
SWOT 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 กําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จเปาหมาย และ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 

กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 นําเสนอรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอ
คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนและ ข้ันพ้ืนฐาน 
 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9 ปรับรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการฯ 

๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 สัปดาห กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 
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ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
11 เผยแพรแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอ

สาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
๒ สัปดาห กลุมนโยบายและแผน

และคณะทํางาน 
 

12 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตลอดป 
กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 

 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 
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๓. งานจดัทําแผนปฏิบัตกิารประจําป 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะหนโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุมจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ของ สพท. สภาพแวดลอม สพท. ผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา สภาพปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี 

๑.๒ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณารางในขอ ๑ เพ่ือกําหนดจุดเนนและเปาหมายของ สพท. 
ประจาํป  

๑.๓ นําเสนอรางจุดเนนและเปาหมายการพัฒนาประจําปตอทีมบริหารองคกร 
๑.๔ แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการใหสอดคลองกับจุดเนนและเปาหมาย การ

พัฒนาองคกร 
๑.๕ วิเคราะหโครงการใหสอดคลองกับจุดเนนและเปาหมายของ สพท.  
๑.๖ รวบรวมโครงการ เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป  
๑.๗ นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแกไข กลับไปขอ ๕)  
๑.๘ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป  
๑.9 เผยแพร และสื่อสารสูการปฏิบัติ  
๑.๑๐ สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผน  
๑.๑๑ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหวางป  
๑.๑๒ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

๒. Flow Chart งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุมจังหวัด จังหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. สภาพแวดลอม สพท. 
ผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา สภาพปญหาและความตองการ

ของพ้ืนท่ีสวนไดเสยี 

  

แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณารางในขอ 1 เพ่ือกําหนดจุดเนน 
และเปาหมายของ สพท. ประจําป 

 

เผยแพร และสื่อสารสูการปฏิบัต ิ

 

นําเสนอรางจดุเนนและเปาหมาย               
การพัฒนาประจาํปตอทีมบริหารองคกร 

   

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

วิเคราะหโครงการใหสอดคลองกับจุดเนนและเปาหมายของ สพท. 
 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป 
 

แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการใหสอดคลอง 
กับจุดเนนและเปาหมายการพัฒนาองคกร 

สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจดัทําแผน 

 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหวางป 

 

ไมเห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
3.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
3.3 นโยบายรฐับาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  
3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.5 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.6 แผนพัฒนาจังหวัด  
3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
3.8 รายงานการศึกษา การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.9 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษา วิเคราะหนโยบายกระทรวง กลยุทธ จุดเนน สพฐ. 

สภาพแวดลอม สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุทธ สพท.  
ผลการ ดําเนินงานของปท่ีผานมา ความตองการ ของผู             
มีสวนไดเสีย 

5 วัน 

กลุมนโยบายและแผน   

2 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณารางในขอ ๑ เพ่ือกําหนด
จุดเนนและเปาหมายของ สพท. ประจําป 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน    

3 นําเสนอรางจุดเนนและเปาหมายการพัฒนา ประจําป             
ตอทีมบริหารองคกร 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน   

4 แจงกลุม/หนวย ดําเนินการจัดทําแผนงาน | โครงการให
สอดคลองกับจุดเนนและ เปาหมายการพัฒนาองคกร 
 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน   

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดทําราง แผนปฏิบัติการ
ประจาํป 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (การมีการ เสนอแนะแกไข 
กลับไปขอ ๕) 
 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป 7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เผยแพร และสื่อสารสูการปฏิบัติ 
 

2 วัน กลุมนโยบายและแผน   

9 สนับสนุน ชวยเหลือ สถานศึกษาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 
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๔. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจงัหวัด 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

๑.๒ รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุม 
จังหวัด ประจําป 

๑.๓ จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และ 
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

๑.๔ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด สูการปฏิบัติ  
๑.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๒. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ 
ภาคในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลมจังหวัด 
 

รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
แผนปฏิบัตริาชการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําป 

 

จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/ กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/

กลุมจังหวัด 
 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัด/                
กลุมจังหวัด สูการปฏิบัติ 

 

 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 
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3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
3.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
3.3 นโยบายรฐับาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  
3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.5 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.6 แผนพัฒนาจังหวัด  
3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
3.8 รายงานการศึกษา การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.9 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ในการแตงต้ัง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

2 วัน 
กลุมนโยบายและแผน   

2   รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/ กลุมจังหวัด 
และแผนปฏิบั ติราชการศึกษา จังหวัด/กลุมจั งหวัด 
ประจาํป 

15 วัน กลุมนโยบายและแผน    

3 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุใน แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัด/ กลุมจังหวัด 

7 วัน กลุมนโยบายและแผน
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

 

4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษา ประจําปของจังหวัด/
กลุมจังหวัด สูการ ปฏิบัติ 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน   

5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงาน 
 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน   
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๕. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปดหองเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา 
๕.๑ การจัดตั้ง สถานศึกษา  

     ๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑.๑ บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ 
๑.๒ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา ของ

ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจังหวัด 
๑.๓ จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็น  
๑.๕ เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
๑.๖ ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๗ แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๑๘ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานจัดตั้ง สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานโอกาสทางการศึกษา 
 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ 

 
 

 
 

เห็นชอบ 

ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา 

แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

แตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพรอมฯ 
 

ไมเห็นชอบ 

จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

  
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
1 วัน 

กลุมนโยบายและแผน   

2 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ ตองการดาน
โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา ของประชากรวัยเรียน 
ภายในเขตพ้ืนท่ี 

15 วัน กลุมนโยบายและแผน    

3 จัดทําแผนจัดตั้ง สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอ 
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด 

15 วัน กลุมนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ  

 

4 แตงต้ังคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟง ความคิดเห็น
เพ่ือประเมินความพรอมฯ 

3 วัน กลุมนโยบายและแผน   

5 เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน   

6 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา(ประกาศ)  1 วัน กลุมนโยบายและแผน  
7 แจงโรงเรียน, สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 วัน กลุมนโยบายและแผน  
8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ดําเนินงาน 1 วัน กลุมนโยบายและแผน

และคณะทํางาน 
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๕.2  การรวม เลิก สถานศึกษา 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ รวม สถานศึกษา 

 

ท่ี 
ภาระงานท่ีตองดําเนินการ 

ระยะเวลา 
สถานศึกษา ท่ี สพท. 

1 จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 1) กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ             
ในการรวมสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับแนวทาง
และระเบียบกระทรวงฯ 
2) เสนอขอความเห็นชอบตอ กศจ.                
เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานและประกาศ 
ใหทราบโดยท่ัวไป 

มิถุนายน 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมี
ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผูปกครอง รวมกันดําเนินการ 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 
1) ตรวจสอบขอมูล บริบทในการจัดการศึกษา 
School Mapping  ในเขตพ้ืนท่ีในแตละป 
2) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนรวม
สถานศึกษาของ สพท. 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

3 รับฟงความคิดเห็น และจัดทํารายงาน
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงใน
การรับฟงความคิดเห็นจะมีผูมีสวน
เก่ียวของ ดังนี้ 
1) ผูบริหาร ครู นักเรียน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ข้ันพ้ืนฐาน 
3)อปท. / กํานัน / ผูใหญบาน 
4) ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
5) ผูนําทางการศึกษา ผูนําศาสนา 

3  
 
 
 
        สพท.รวมรับฟงความคิดเห็น    
        และใหขอเสนอแนะ 
 

สิงหาคม 

4 เสนอแผนการรวมตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 สพท. ดําเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตอ กศจ. 
2) กรณีมติท่ีประชุม กศจ. เห็นชอบใหรวม
สถานศึกษา ให ผอ.สพท.ประกาศรวม
สถานศึกษา 
3) แจงมติท่ีประชุมใหสถานศึกษาดําเนินการรวม
สถานศึกษา และให สพท.ติดตามชวยเหลือ
นักเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
4) รายงาน สพฐ. 

กันยายน 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 

5 เสนอแผนการรวมตอ สพท.  
 (ตามแบบ ร.1-ร.3) 

 

6 กรณี กศจ. เหน็ชอบ ใหดําเนินการรวม
สถานศึกษา 
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2. ข้ันตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ เลิก สถานศึกษา 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

๓. แบบฟอรมท่ีใชและตัวอยาง 
๓.๑ กรณีเลิกสถานศึกษา 

- แบบ ล.๑ แบบคําขอเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- แบบ ล.๒ แบบกรอกขอมูลประกอบการพิจารณา  
- แบบ ล.๓ แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น  
- แบบ ล.๔ บัตรแสดงความคิดเห็น  

๓.๒ กรณีรวมสถานศึกษา 
- แบบ ร.1 แบบขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- แบบ ร.๒ แบบสรุปรับฟงความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา  
- แบบ ร.๓ แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

ท่ี 
ภาระงานท่ีตองดําเนินการ ระยะเวลา 

สถานศึกษา สพท.  
1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ ร.ร. สพท.รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผน 

เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 
กรกฎาคม 

  
2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

     
 
        สพท.รวมรับฟงความคิดเห็น และให 
        ขอเสนอแนะ 

สิงหาคม 
 

3 จัดรับฟงความคิดเห็น จัดรับฟงความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชน 

ตุลาคม 
 

4 รายงานผลสรุปการดําเนินงานตอ 
สพท. (ตามแบบ ล.9 - ล.๔) 

สพท.ดําเนินการดังนี้  
๑) ตรวจสอบขอมูล 
๒) เสนอขอความเห็นชอบตอ กศจ. 

ธันวาคม 
 

5 กรณี กศจ.เห็นชอบ สถานศึกษาตอง
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) แจงผูปกครองลวงหนา ๑ ป 
๒) เตรียมสงมอบเอกสาร 
๓) จัดเตรียมสงมอบทรัพยสิน 

๓) แจงมติท่ีประชุมภายใน ๑๕ วัน 
๔) ประกาศเลิกสถานศึกษา 
๕) ตรวจสอบทรพัยสิน  
6) โอนเอกสารทรัพยสิน 
๗) ประสานงานทุกกลุมท่ีเก่ียวของ 
8) รายงาน สพฐ. 
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๕.๓ การเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 

- แนวทางการเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ภาระงานท่ีตองดําเนินการ 

หมายเหตุ 
สถานศึกษา ท่ี สพท. 

1 สถานศึกษาเสนอขอมูลตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 สพท.ดําเนินการ ดังนี้ 
สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและ
ดําเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบขอมูลของ
สถานศึกษา (ภายในเดือน ก.ค. ของป
การศึกษากอนหนาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ) 

 

2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 เสนอเรื่องไปยัง สพท.(ภายในเดือน 
พ.ค. ของปการศึกษาท่ีขอเปด
หองเรียนพิเศษ) 

2 สพท. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
เปดหองเรียนพิเศษของ สพท. (ภายในเดือน 
ก.ย. ของ ปการศึกษากอนหนาท่ีขอเปด
หองเรียนพิเศษ 

4 
  

สถานศึกษาประชาสัมพันธและรับ
นักเรียนตามประกาศใหเปดหองเรียน
พิเศษ 3 กรณีมติท่ีประชุม เห็นชอบ ให ผอ.สพท.

ประกาศใหเปดหองเรียนพิเศษ 
4 แจงประกาศใหสถานศึกษาดําเนินการตาม

ประกาศ 
5  รายงาน สพฐ. 



28 
 

๕.๔ การโอนสถานศึกษา  
๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สพฐ.แจงให สพท.ทุกเขต รายงาน

ขอมูลการขอรับโอนการจัด
การศึกษาของ อปท. 

ประมาณเดือน
กรกฎาคม- 
สิงหาคม 

สพฐ. 
 

 

2 หนังสือจาก สพท. แจง ร.ร.ใน
สังกัด/อปท.ท่ีมีความประสงคขอรับ
โอนฯเยื่นคําขอตอสวนราชการ 
(สพฐ.)กอน พฤศจิกายน วันเริ่มตน
ปการศึกษาใหมไมนอยกวา หนึ่ง
รอยแปดสิบวัน ซ่ึงวันสุดทายของ 
การยื่นคําขอรับโอนฯ ตรงกับวันท่ี 
๑๖ พฤศจกิายน 

ยื่นคําขอโอนฯ
ภายในวันท่ี                 
๑๖ พฤศจิกายน 

กลุมนโยบายและ
แผน 

“วันเริ่มตน ป
การศึกษา คือ            
๑๖ พฤษภาคม 
 

3 สพท. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพรอมและ
คณะกรรมการดําเนินการหาความ
สมัครใจ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันท่ีไดรับการขอรับ โอน 

*ภายในวันท่ี                     
๑๖ ธันวาคม 

กลุมนโยบายและ
แผน 

ภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีไดรับ 
การขอรบัโอน 
 

4 1) ดําเนินการหาความสมัครใจของ
ผูเก่ียวของ 
2) ประเมินความพรอมของ อปท. 

*ภายในวันท่ี                     
๑๖ กุมภาพันธ 

กลุมนโยบายและ
แผน 

ประเมินความพรอม
ภายใน 60 วัน 
นับตั้งแตวันแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

5 หนังสือจาก สพท. ถึง สพฐ. 
รายงานการดําเนินงานถายโอน 

ภายในกุมภาพันธ กลุมนโยบายและ
แผน 

ผานเตรียมถานโอน 

6 หนังสือจาก สพฐ. แจงอนุมัติใหถาย
โอนไป อปท. 

    *ภายในวันท่ี  
     ๑5 พฤษภาคม 

สพฐ.      *ภายในวันท่ี  
     ๑5 พฤษภาคม 

7 สพท. แจง ร.ร.และ อปท.
ดําเนินการการถายโอนภารกิจดาน
การศึกษา / บุคลากร 

    ถานโอน   
    สถานศึกษา 

     กลุมนโยบาย 
     และแผน 

    ถานโอน   
    สถานศึกษา 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 

- คูมือการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปท่ีผานมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหนวยงานท่ี เก่ียวของ 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา)  
๑.๔ จัดทํารางแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเปนกรอบทิศทางการพัฒนา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๗ เผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง  
๑.๘ สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๑.๙ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในปท่ีผนมา 

 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอแผนการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กของความ

เห็นชอบตอ กพท. 

 
 

 
 เห็นชอบ 

สนับสนุน ชวยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เผยแพร ประกาศตอสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
 

จัดทํารางแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา 
 

ประชุมจัดทําแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกําหนดเปนกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอางอิง (ระบุ) 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

รอบปท่ีผานมา 
5 วัน 

กลุมนโยบายและแผน   

2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล
นโยบาย สพฐ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน    

3 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กของ สพป. 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน   

4 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สําหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมารวมกับ
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือกําหนดเปนกลยุทธใน การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

5 จัดทํารางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 วัน กลุมนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

6 นําเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็เพ่ือขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

7 จัดทําเอกสารแผนฯและเผยแพรประกาศตอสาธารณะชน
และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 

1 วัน กลุมนโยบายและแผน  

8 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดป กลุมนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา  

๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ 
               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  

๒. นายชอบ  สมภาค 
               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 
ผูจัดทํา 

๑. นางนารีรัตน  แกวศรี ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
๒. นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
๓. นางสาวสุจารี  โพธิ์ศรีทัต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๔. นายธนวัฒน   รัตนวงษา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   
๕. นางอรอุมา  ฤาชา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 




