
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๕ มาตรา ๓๙ และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ มาตรา 
๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จดัทําคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลขึ้น 
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บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา                  

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน ๔ งาน คือ งาน
ธุรการ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิ งนโยบายให้ 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 
งานนโยบายและแผน  

๑. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑.1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
1.๓) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 
1.๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.๕) จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา  ตลอดจนเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

1.6) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและ
เป้าหมาย การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.๗) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
1.๘) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

๒. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.๒) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
2.๓) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping 

2.๔) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ๕) กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.5) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/
โครงการ 

2.๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

2.๘) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๙) 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
3.๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.๒) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/ 

โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.๓) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
3.๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  
3.6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน  
3.๗) ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
3.๘) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ

สถานศึกษา 
3.9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

๔ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.๑) ประสานงานกับสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
4.๒) ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ศึกษา จังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี 
4.๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่ม 

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
4.๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่การ

ปฏิบัติ 
4.๕) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

๕. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียน 

พิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.๒) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส 

การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
5.๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา เสนอขอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา ตาม

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.๓) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) 
6.๔) จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.๕) ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเป็นกรอบ

ทิศทาง การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.๖) นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด 
6.๗) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
6.8) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
6.9) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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ตารางวิเคราะห์งาน “ งานนโยบายและแผน ” 
    

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการท้องถิ่น 

 1. งานนโยบายและแผน  
1.๑ งานวิเคราะห์และ 
พัฒนานโยบายทาง
การศึกษา 

1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ เขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขต พื้นที่การศึกษา 
๕) จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ สู่สาธารณชน 
6) เสนอ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัด การศึกษา 
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.๒ งานจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการดําเนินงาน 
๓) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่ การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนที่ตั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
๔) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขต พ้ืนที่ 
การศึกษา 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕) กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมายและกรอบ แผนงาน/
โครงการ 
๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
๘) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่าง ทั่วถึง 
9)สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติ 
การประจําปี 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับ - กลุ่มนโยบายและ
แผน จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ทุกกลุ่มใน สพป. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อปรับ แผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 
๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
๗) ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

1.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๑) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาคในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒) ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการศึกษา
จงัหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี 
๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดสู่การปฏิบัติ 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทํา
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ 
รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.๕ งานจัดตั้ง รวม เลิก 
ขยายชั้นเรียน เปิดห้องเรียน
พิเศษและโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิกเปิดห้องเรียนพิเศษ 
และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
๕) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทํา
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ 
รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

1.๖ งานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปี - กลุ่มนโยบาย
และแผน ที่ผ่านมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบายสพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา 
๑.๔ จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนด เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑.๗ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อย่างทั่วถึง 
๑.๘ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๑. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา 
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็น 

ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ 

ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
1.6 นําเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ  
1.7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
1.8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.9 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา  
1.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
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๒. Flow Chart การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษา  วิ เ คราะห์ทิ ศทาง  ยุ ทธศาสตร์ ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดําเนินงาน 
รายงานการศึกษา วิจัยที่ผ่านมาในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลภาพรวมของ สพท. 
 

  จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

 

   เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการนโยบายนําไปใช้ 
 

เสนอคณะกรรมการยกร่างนโยบาย
จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ระดับชาติ            
ระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนา
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
และแผน สถานศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน 

๒ สัปดาห์ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด 
การศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา นโยบาย 
จุด เน้นและเป้ าหมายการจัดการศึกษาของ สํ านั ก งาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

๒ สัปดาห์ 
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 
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๒. งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๒ ศึกษารายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ  
๑.๓ ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
๑.๔ วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ เขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT 
๑.๕ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๖ กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๗ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 
๑.๘ นําเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา การ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
๑.๑๐ นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๑๑ เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

อย่างทั่วถึง 
๑.๑๒ สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๑๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ทบทวนภารกิจศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/ ผลการ
ดําเนินงาน/ สํารวจความต้องการและ ระดมความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 

   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท. 
 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

เสนอคณะกรรมการยกแผนพัฒนา 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา 
 

เห็นชอบ 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและกรอบแผนงาน/โครงการ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
1 เดือน 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษารายงานผลการดํ า เนิน งานที่ ผ่ านมา/ข้ อมู ล
สารสนเทศ 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 

 

3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ เทคนิค 
SWOT 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จเป้าหมาย และ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 นําเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนและ ขั้นพ้ืนฐาน 
 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานต่อ

สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน

และคณะทํางาน 
 

12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตลอดปี 
กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 

 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 
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๓. งานจดัทําแผนปฏิบัตกิารประจําปี 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 

๑.๒ แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ ๑ เพ่ือกําหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
ประจําปี  

๑.๓ นําเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจําปีต่อทีมบริหารองค์กร 
๑.๔ แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมาย การ

พัฒนาองค์กร 
๑.๕ วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.  
๑.๖ รวบรวมโครงการ เพื่อจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปี  
๑.๗ นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ ๕)  
๑.๘ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี  
๑.9 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๐ สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผน  
๑.๑๑ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี  
๑.๑๒ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินการ 
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๒. Flow Chart งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวดั 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. 
ผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ

ของพื้นที่ส่วนได้เสยี 
  

แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารา่งในข้อ 1 เพื่อกําหนดจุดเน้น 
และเป้าหมายของ สพท. ประจําป ี

 

เผยแพร ่และสื่อสารสู่การปฏิบตั ิ
 

นําเสนอร่างจดุเน้นและเป้าหมาย               
การพัฒนาประจาํปีต่อทีมบริหารองค์กร 
   

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 

วิเคราะหโ์ครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทําร่างแผนปฏิบตัิการประจําปี 
 

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการให้สอดคล้อง 
กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจดัทําแผน 
 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างป ี
 

ไม่เห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
3.3 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  
3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.5 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.6 แผนพัฒนาจังหวัด  
3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
3.8 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.9 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 

สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุทธ์ สพท.  
ผลการ ดําเนินงานของปีที่ผ่านมา ความต้องการ ของผู้              
มีส่วนได้เสีย 

5 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ ๑ เพ่ือกําหนด
จุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจําปี 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 นําเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา ประจําปี              
ต่อทีมบริหารองค์กร 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงาน | โครงการให้
สอดคล้องกับจุดเน้นและ เป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดทําร่าง แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (การมีการ เสนอแนะแก้ไข 
กลับไปข้อ ๕) 
 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 
 

2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 
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๔. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๑.๒ ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด ประจําปี 

๑.๓ จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ 
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๑.๔ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติ  
๑.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๒. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ 
ภาคในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปี 

 

จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/                
กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติ 

 

 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 
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3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
3.3 นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  
3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.5 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.6 แผนพัฒนาจังหวัด  
3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
3.8 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.9 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

2 วัน 
กลุ่มนโยบายและแผน   

2   ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการศึกษา จังหวัด/กลุ่มจั งหวัด 
ประจําปี 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุใน แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 

4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษา ประจําปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด สู่การ ปฏิบัติ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน   

5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงาน 
 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน   
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๕. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา 
๕.๑ การจัดตั้ง สถานศึกษา  

     ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.๑ บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ 
๑.๒ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ของ

ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
๑.๓ จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็น  
๑.๕ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
๑.๖ ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๗ แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๘ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานจัดตั้ง สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 
 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 

เห็นชอบ 

ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา 

แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 
 

ไม่เห็นชอบ 

จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

  
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ต้องการด้าน
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ของประชากรวัยเรียน 
ภายในเขตพ้ืนที่ 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 จัดทําแผนจัดตั้ง สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอ 
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ  

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง ความคิดเห็น
เพ่ือประเมินความพร้อมฯ 

3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

6 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา(ประกาศ)  1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ดําเนินงาน 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน

และคณะทํางาน 
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๕.2  การรวม เลิก สถานศึกษา 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ รวม สถานศึกษา 

 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ 

ระยะเวลา 
สถานศึกษา ที ่ สพท. 

1 จดัทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 1) กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ             
ในการรวมสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง
และระเบียบกระทรวงฯ 
2) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.                
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและประกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วไป 

มิถุนายน 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมี
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ร่วมกันดําเนินการ 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 
1) ตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษา 
School Mapping  ในเขตพ้ืนที่ในแต่ละปี 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนรวม
สถานศึกษาของ สพท. 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

3 รับฟังความคิดเห็น และจัดทํารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นจะมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน 
3)อปท. / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
4) ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
5) ผู้นําทางการศึกษา ผู้นําศาสนา 

3  
 
 
 
        สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น    
        และให้ข้อเสนอแนะ 
 

สิงหาคม 

4 เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 สพท. ดําเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ต่อ กศจ. 
2) กรณีมติที่ประชุม กศจ. เห็นชอบให้รวม
สถานศึกษา ให้ ผอ.สพท.ประกาศรวม
สถานศึกษา 
3) แจ้งมติที่ประชุมให้สถานศึกษาดําเนินการรวม
สถานศึกษา และให้ สพท.ติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) รายงาน สพฐ. 

กันยายน 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 

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

 

6 กรณี กศจ. เห็นชอบ ให้ดําเนินการรวม
สถานศึกษา 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ เลิก สถานศึกษา 

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

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

๓. แบบฟอร์มท่ีใช้และตัวอย่าง 
๓.๑ กรณีเลิกสถานศึกษา 

- แบบ ล.๑ แบบคําขอเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบ ล.๒ แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา  
- แบบ ล.๓ แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
- แบบ ล.๔ บัตรแสดงความคิดเห็น  

๓.๒ กรณีรวมสถานศึกษา 
- แบบ ร.1 แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบ ร.๒ แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา  
- แบบ ร.๓ แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ ระยะเวลา 

สถานศึกษา สพท.  
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ ร.ร. สพท.ร่วมกับสถานศึกษาจัดทําแผน 

เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 
กรกฎาคม 

  
2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

     
 
        สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น และให้ 
        ข้อเสนอแนะ 

สิงหาคม 
 

3 จัดรับฟังความคิดเห็น จัดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน 

ตุลาคม 
 

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

สพท.ดําเนินการดังนี้  
๑) ตรวจสอบข้อมูล 
๒) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 

ธันวาคม 
 

5 กรณี กศจ.เห็นชอบ สถานศึกษาต้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า ๑ ปี 
๒) เตรียมส่งมอบเอกสาร 
๓) จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน 

๓) แจ้งมติท่ีประชุมภายใน ๑๕ วัน 
๔) ประกาศเลิกสถานศึกษา 
๕) ตรวจสอบทรัพย์สิน  
6) โอนเอกสารทรัพย์สิน 
๗) ประสานงานทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
8) รายงาน สพฐ. 
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๕.๓ การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

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

- แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ 

หมายเหตุ 
สถานศึกษา ที ่ สพท. 

1 สถานศึกษาเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 สพท.ดําเนินการ ดังนี้ 
สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ
ดําเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบข้อมูลของ
สถานศึกษา (ภายในเดือน ก.ค. ของปี
การศึกษาก่อนหน้าที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ) 

 

2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 เสนอเรื่องไปยัง สพท.(ภายในเดือน 
พ.ค. ของปีการศึกษาที่ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ) 

2 สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
เปิดห้องเรียนพิเศษของ สพท. (ภายในเดือน 
ก.ย. ของ ปีการศึกษาก่อนหน้าที่ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ 

4 
  

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และรับ
นักเรียนตามประกาศให้เปิดห้องเรียน
พิเศษ 3 กรณีมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ ผอ.สพท.

ประกาศให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
4 แจ้งประกาศให้สถานศึกษาดําเนินการตาม

ประกาศ 
5  รายงาน สพฐ. 
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๕.๔ การโอนสถานศึกษา  
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สพฐ.แจ้งให้ สพท.ทุกเขต รายงาน

ข้อมูลการขอรับโอนการจัด
การศึกษาของ อปท. 

ประมาณเดือน
กรกฎาคม- 
สิงหาคม 

สพฐ. 
 

 

2 หนังสือจาก สพท. แจ้ง ร.ร.ใน
สังกัด/อปท.ที่มีความประสงค์ขอรับ
โอนฯเยื่นคําขอต่อส่วนราชการ 
(สพฐ.)ก่อน พฤศจิกายน วันเริ่มต้น
ปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า หนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน ซึ่งวันสุดท้ายของ 
การยื่นคําขอรับโอนฯ ตรงกับวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน 

ยื่นคําขอโอนฯ
ภายในวันที่                 
๑๖ พฤศจิกายน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

“วันเริ่มต้น ปี
การศึกษา คือ            
๑๖ พฤษภาคม 
 

3 สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพร้อมและ
คณะกรรมการดําเนินการหาความ
สมัครใจ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการขอรับ โอน 

*ภายในวันที่                     
๑๖ ธันวาคม 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
การขอรับโอน 
 

4 1) ดําเนินการหาความสมัครใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2) ประเมินความพร้อมของ อปท. 

*ภายในวันที่                     
๑๖ กุมภาพันธ์ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ประเมินความพร้อม
ภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

5 หนังสือจาก สพท. ถึง สพฐ. 
รายงานการดําเนินงานถ่ายโอน 

ภายในกุมภาพันธ์ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ผ่านเตรียมถ่านโอน 

6 หนังสือจาก สพฐ. แจ้งอนุมัติให้ถ่าย
โอนไป อปท. 

    *ภายในวันที่  
     ๑5 พฤษภาคม 

สพฐ.      *ภายในวันที่  
     ๑5 พฤษภาคม 

7 สพท. แจ้ง ร.ร.และ อปท.
ดําเนินการการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา / บุคลากร 

    ถ่านโอน   
    สถานศึกษา 

     กลุ่มนโยบาย 
     และแผน 

    ถ่านโอน   
    สถานศึกษา 

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

- คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา)  
๑.๔ จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๗ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
๑.๘ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๙ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในปีที่ผ่นมา 

 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอแผนการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กของความ

เห็นชอบต่อ กพท. 
 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 เห็นชอบ 

สนับสนุน ช่วยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
 

จัดทําร่างแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 
 

ประชุมจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกําหนดเป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

รอบปีที่ผ่านมา 
5 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล
นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กของ สพป. 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

4 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาร่วมกับ
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ใน การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

5 จัดทําร่างแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

6 นําเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 จัดทําเอกสารแผนฯและเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา  
๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ 

               ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  
๒. นายวิรัตน์  กะตะศิลา 

               รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 
ผู้จัดทํา 

๑. นางนารีรัตน์  แก้วศรี ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๒. นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
๓. นางสาวสุจารี  โพธิ์ศรีทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ 
๔. นายธนวัฒน์   รัตนวงษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
5. นางณฐพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางอรอุมา  ฤาชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


