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ค าน า 
 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นกลุ่มงาน 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย  
และมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน สามารถให้บริการและแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ 
ภายนอกเขตได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว อันจะท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนท าให้ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ได ้
อย่างแท้จริง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจ าเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน การจัดท าคู มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงเป็นการสร้างเครื่องมือ ข้ึนมา 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เกิดความพึงพอใจและประโยชนแก่ผู้รับบริการ 
โดยคูมือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงคขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คือ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งานบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ทั้งนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชนต่อปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน 
และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ บริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผล 
ตามภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีค าสั่งที่ 248 / 2563 เรื่อง ก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภาย 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1874/2560 เรื่อง เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการให้ถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นไป 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใส  ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School– Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้  จะส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

นายจิรภัทร กุลบุตร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 33
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูง
ในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง แนวปฏิบัติ
หรือนโยบายและแบบธรรมเนียมของทางราชการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. งานนโยบายและแผน 
1.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2) ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด 

4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

5) จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับริบท สภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 

6) น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พิจารณานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
1.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

2) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
3) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เพื่อจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 

4) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

5) ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
6) ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/

โครงการ 
7) น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
8) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
9) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

1.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้ 

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

3) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

4) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดอ่างทอง 
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน 
7) ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา

ในสังกัด 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

1.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
1) ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์

และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 
2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา ให้ความ

เห็นชอบ 
4) จัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
5) จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหาร

ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6) ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปี ของจังหวัด 
7) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5 งานจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส

เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 
3) จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา เสนอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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4) ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 

5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถ่ิน เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
และบริบทของแต่ละพื้นที่ 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา 
 
4. ค าจ ากัดความ 

พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพื่อศึกษา ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการจดัการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถ่ินที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) บริบททั่วไป 
2) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จ านวนโรงเรียน, จ านวนห้องเรียน, จ านวนนักเรียน, ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
7) นโยบายรัฐบาล 
8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
9) แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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10) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11) ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.2 ศึกษาผลการด าเนินงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ศึกษารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2) ศึกษาผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

1) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งปริมาณและคุณภาพ จากรายงานผลการปฏิบัติงานผล 
การด าเนินงานประจ าปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

5.5 จัดท านโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 
และความต้องการของชุมชน 

5.6 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.7 เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ 
จัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ ผลการ

ด าเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยท่ีผ่านมา
ในเชิงปริมา และคุ ภาพ 

เพื่อเป นข้อมูลภาพรวมของ สพท 

จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป าหมายการจัดการศึกษา
ของ สพท 

กศจ พิจาร า

เผยแพร่ต่อสาธาร ชน และสนับสนุนการ
น านโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน

ผลการด าเนินงาน

ไม่เห นชอบ

เห
 นช

อบ

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของสานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
8.5 นโยบายรัฐบาล 
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
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8.7 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
8.8 นโยบายสานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจงัหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาทีผ่่านมา 
3.2 การจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
3.3 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ตามอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น ข้อมูลเบื้องต้น 
สภาพภูมิศาสตร์ สภาพทางการปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางวัฒนธรรม สภาพการจัดการศึกษา  
ผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

1) วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา (Swot Analysis) 
2) วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis) จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) 
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) โอกาส (Opportunity) มีผลกระทบ 

ต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Corporate objective) และค่านิยม

องค์กรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาอ่างทอง ให้มีความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล ดังต่อไปนี ้

1) นโยบายของรฐับาลด้านการศึกษา 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
3) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2579 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
5) แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6) แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
7) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
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5.5 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6 ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช้ีวัดความเสร็จ (KPI) เป้าหมาย  

และกรอบแผนงาน/โครงการ 
5.7 น าเสนอแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.8 เผยแพรป่ระกาศต่อสาธารณชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต ์
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือใหส้ถานศึกษาจัดทาแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.10 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ทบทวนภารกิจ ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและ

ผลการด าเนินงาน

ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมินสถานภาพของ สพท 

กศจ พิจาร า

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป าประสงค์ 
กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร จ

และกรอบแผนงาน โครงการ

เผยแพร่ต่อสาธาร ชนและสนับสนุน
การน าไปใช้

ไม่เห นชอบ

เห
 นช

อบ
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

8.  เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12พ.ศ.2560-2564) 
8.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี“มั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน” 
8.4 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
8.5 แผนพัฒนาจงัหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

3. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
2  วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
3.2 การน าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ 

การทบทวน กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จ 

5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของส านักเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

1) บริบททั่วไป 
2) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จ านวนโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น 
3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
6) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2579 
7) นโยบายรัฐบาล 
8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
9) แนวนโยบายด้านการศึกษาของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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\ 10) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11) นโยบายส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
12) นโยบายจังหวัดอ่างทอง 
13) ทิศทางการพฒันาของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าป ี
5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าป ีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
5.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าป ีให้สาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ 
5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
5.8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5.9 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ทบทวนกลยุทธ์  แผนงาน โครงการ

ศกึษาวิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมา ที่ไดร้ับจัดสรรจาก 

สพฐ  หน่วยงานอื่น

กศจ พิจาร า

ก าหนดเป าหมายการพฒันา

จัดท ารายละเอียดแผนปฏบิัตกิารประจ าปี ไม่เห นชอบ

เห น
ชอ

บ

เผยแพรป่ระชาสัมพนัธก์ารน าแผน  ไปสูก่ารปฏบิตัิ

สนบัสนุน ช่วยเหลือสถานศกึษาจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนนิงาน
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\ 7  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
8  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
8.4 นโยบายรัฐบาล 
8.5 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) 
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
8.7 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
8.8 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.9 นโยบายจังหวัด 
8.10 นโยบายส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
8.11 ทิศทางการพฒันาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูร าการศึกษาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด 
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\ 1  ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานบรหิารยทุธศาสตร์และบรูณาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

2  วัตถุประสงค์ 
เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด 

นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

3  ขอบเขตของงาน 
3.1 การบรหิารยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

 
4  ค าจ ากัดความ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัด
ที่จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในอนาคต 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ  ของจังหวัด
ที่จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 

การบริหารยุทธศาสตร์และบูร าการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด 
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการด าเนินงาน/
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 

บริหารยุทธศาสตร์และบูร าการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  หมายถึง การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ โดยบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประสานงานเพื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษา ระดับจังหวัด 

5.2 จัดท าแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด โดยการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเช่ือมโยงกบัรายละเอยีดข้อมูล ดังนี ้

1) นโยบายรัฐบาล 
2) แผนบรหิารราชการแผ่นดิน 
3) ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
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4) ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
5) ประเทศไทย 4.0 
6) แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 2 
7) แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจงัหวัด 
8) นโยบายจังหวัดอ่างทอง 
9) นโยบายการศึกษาจังหวัด 

5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.5 ด าเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัด โดยคณะท างานฯ 

5.6 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด เสนอ
ค ะกรรมการระดับกระทรวงศกึษาธิการ กบย ศธ

แต่งตั้งค ะกรรมการ   
ค ะท างานระดับจังหวัด

กบย ศธ พิจาร า
แผนพฒันา

จัดท าแผนปฏบิตัิราชการศกึษาประจ าปี
ของจังหวัดเสนอ กบย กจ

กบย ศธ พิจาร า
แผนพฒันาปฏบิตัิ

ด าเนนิการประสานหน่วยงานต่าง   ทั้งในและ
นอกสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร

ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล

เห น
ชอบ

ไม่เห นชอบ

เห น
ชอบ

ไม่เห นชอบ
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\ 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

ตามแบบทีส่ านักงานบริหารยุทธศาสตรจ์ังหวัดก าหนด 
 

8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560-2579 
8.4 นโยบายรัฐบาล เรือ่ง การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 
8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด 
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจงัหวัด 
8.8 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด 
8.10 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารงบประมาณจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ.2549 
8.11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
8.12 แผนพฒันาภาค และแผนพฒันาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. งานจัดต้ัง รวม เลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชากรวัยเรยีนทุกคน ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมภายใต้การจัดการศึกษาทีม่ี
คุณภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดต้ังสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.2 การรวม เลิก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.3 การประสานงาน การด าเนินงานเพื่อจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดต้ัง รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือเลิก

สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การขยายช้ันเรียน การรับและโอนสถานศึกษา  

5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด  

5.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

5.4 ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ศกึษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศกึษา

ศกึษาระเบียบ ขั้นตอน 
และแนวปฏบิตัิ

กศจ พิจาร า

จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาเพือ่ขอความเห นชอบ ไม่เห นชอบ

เห น
ชอ

บ

ด าเนนิการจัดตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศกึษา

ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนนิงาน

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจั ดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2550 
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายช้ันเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2553 
8.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
8.4 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก  ของสานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 



 


