คำนำ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหมีการแบง หนวยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการจัง หวัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบง หนวยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่
12 มิถุนายน 2560 โดยไดกำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีกลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมนโยบายและแผน กลุมพัฒนาการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และหนวยตรวจสอบภายใน
ในสวนของกลุมนโยบายและแผน ตามประกาศดังกลาวขางตน ไดกำหนดใหมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ จำนวน 8 ขอ ประกอบดวย ( 1) รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายรวมกับกลุมพัฒนา
การศึกษา (2) จัดทำขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ (3) จัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาของจัง หวัดและแผนปฏิบัติการของจัง หวัด (4) จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึ กษาธิ การจัง หวั ด รวมทั้ง การติ ดตามและรายงานผลการปฏิบ ัต ิร าชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัด (5) วิเคราะหการจัดตั้ง งบประมาณสวนราชการหรือหนวยงานในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด (6) จัดระบบประสานงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบันเพื่อวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงาน
ผล (7) ติดตามงบประมาณ (8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติง านตามหนาที่ความรับผิดชอบกลุมนโยบายและแผนในสำนักงานศึกษาธิการ
จัง หวัด เปน การกิจที่มีสวนงานที่เกี่ยวของกับกลุมอื่นในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและมีสวนงานที่
เกี่ยวของกับสวนราชการ หนวยงานหรือสถานศึกษาในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจัดทำ
คูมือการปฏิบัติกลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
กลุมนโยบายและแผน ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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บทนา
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
1. ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และตามที่ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มอบหมายร่ ว มกั บ กลุ่ ม พั ฒ นา
การศึกษา
2. จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
4. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. วิ เ คราะ ห์ ก ารจั ด ตั้ งงบประม าณของส่ ว น ราช การห รื อ หน่ ว ยง านในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
6. จั ดระบบ ส่งเสริ มและประสานงานระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน
และรายงานผล
7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้ น ในการปฏิบั ติง านตามหน้าที่ดังกล่ าวข้างต้นให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
บุคลากรผู้ ปฏิบั ติงานจึงจ าเป็น ต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีการกาหนด
เป้าหมายและขั้นตอนกระบวนงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล จึงเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จาต้องมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่องานราชการ โดยคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการ
ปฏิ บั ติ ง านงานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา การจั ด ท าข้ อ เสนอ
ยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แผนปฎิบัติ ราชการของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ จัดระบบ ส่งเสริมและประส าน
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะเป็น
คู่มือส าหรั บ บุ ค ลากรกลุ่ มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนผู้ ปฏิ บัติงาน
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน รวมทั้งบุคลากร และหน่วยงานอื่นๆ ในอันที่จะเป็นแนวทางในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจ อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 1

แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชื่อมโยงและ
บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปสู่ ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทั้งในและนอกสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่ง กระจายอานาจการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการพัฒนาพื้นที่ตามภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation : AFP)
ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการ (Area Based) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
จัดการศึกษาทุกระดับและประเภทตามศักยภาพ และภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ภายใต้
หลักความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงาน งานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งสู่การบริห ารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ ให้กับบุคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
3. เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการพัฒนางานนโยบายและแผนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ในอันที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา และ
คณะท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านราชการที่ เ ป็ น ไปตามอ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย ร่ว มกับ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งมี 3 กระบวนงานดังนี้
1.1 ดาเนินการงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1.2 กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
1.3 การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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2. จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการศึกษาของจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มี 4 กระบวนงาน ดังนี้
2.1 จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
2.2 จัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานและ
สถานศึกษานาสู่การปฏิบัติ
2.3 ร่วมรับผิดชอบงานเลขานุการอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของอานาจ
หน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
3. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด มี 6 กระบวนงาน
ดังนี้
3.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด (แผนระยะปานกลาง)
3.2 จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
3.3 ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
3.4 ประสานการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.5 ประสานการจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3.6 ประสานการจัดทาแผนของหน่วยงานอื่น
4. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มี 3 กระบวนงาน ดังนี้
4.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณ
4.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ...
4.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา
5.
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มี 2 กระบวนงาน ดังนี้
5.1 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.2
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยังแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
6. จั ดระบบ ส่งเสริ มและประสานงานระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน
และรายงานผล มี 6 กระบวนงานดังนี้
6.1 จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
6.2
ส่ ง เสริ ม และประสานงานระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศทางการศึ ก ษา
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6.3 สนับสนุน ประสาน และอานวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
6.4 พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
6.5 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มี 3 กระบวนงานดังนี้
7.1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีและงบประมาณอื่น ๆ
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรจุตามเป้าหมาย
7.2 ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ของจังหวัดประจาปีงบประมาณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
7.3 ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มี 6 กระบวนงานดังนี้
8.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
8.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.5 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ภารกิจตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลผลิต ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

1.1งานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการ การพัฒนาการศึกษา
ของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาและคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ปฏิบัติงาน
ราชการทีเ่ ป็นไปตามอานาจ
และหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและตามที่
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมายร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า
1. ผลการกลั่นกรองเรื่องก่อน
นาเสนอ กศจ.
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ
1. อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
2. หน่วยงานการศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่
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บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2 กลั่นกรองแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

1. ผลการกลั่นกรองแผนพัฒนา 1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ 2. หน่วยงานการศึกษา
ประจาปีของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาก่อนนาเสนอ กศจ.
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

1.3 การขอโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา

1. ผลการกลั่นกรองการขอโอน 1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
และขอเปลี่ยนแปลง
2. หน่วยงานการศึกษา
งบประมาณของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาก่อน
นาเสนอ กศจ.
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

2.1 จัดทาข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนา
2. จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ การศึกษาของจังหวัด
แนวทางการจัดการศึกษา
ในจังหวัดทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

2.2 จัดทาแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพือ่ ให้ส่วนราชการ
หน่วยงานและสถานศึกษา
นาสู่การปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่
ผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. กศจ.
3. หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

1. ร่างแนวทางทีผ่ ่านการ
กลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. กศจ.
3. หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 7

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

3. จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการของจังหวัด

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

2.3 ร่วมรับผิดชอบงาน
เลขานุการอนุกรรมการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วน
ของอานาจหน้าที่
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดทีเ่ กี่ยวกับภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผน

1. ผลการกลั่นกรองเรื่องก่อน
นาเสนอ กศจ.
2. ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์

3.1 จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด (แผน
ระยะปานกลาง)

แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. หน่วยงานการศึกษา
3. กศจ.
4. ศธภ.
5. สนย.สป.ศธ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

3.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการการศึกษาของ
จังหวัดประจาปีงบประมาณ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

1. อนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
2. หน่วยงานการศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. อนุกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. หน่วยงานการศึกษา
3. กศจ.
4. ศธภ.
5. สนย.สป.ศธ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

หน้า 8

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มติ ครม.
เกี่ยวกับการ
จัดทา
งบประมาณ
พัฒนาจังหวัด

3.3 ประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ด้านการศึกษาทีต่ อบสนองต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาจังหวัด

ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานทีม่ ี
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนา
จังหวัด

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

มติ ครม.
เกี่ยวกับการ
จัดทา
งบประมาณ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัด

3.4 ประสานงานการจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ด้านการศึกษาทีต่ อบสนองต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานทีม่ ี
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 9

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
สานักงาน
คณะกรรมกา
รพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
(ฝ่าย
เลขานุการ
ก.บ.ภ.) ให้
กระทรวง
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
พิจารณา
เสนอ
โครงการ
ภายใต้
แผนพัฒนา
ภาค

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

3.5 ประสานการจัดทาแผน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
บูรณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับ ด้านการศึกษาทีต่ อบสนองต่อ
ภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาค

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ
ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานทีม่ ี
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนา
ภาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

หน้า 10

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่
3.6 ประสานการจัดทาแผน
ของหน่วยงานอื่น

4. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รวมทัง้ การติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์กรเอกชน หน่วยงานการศึกษา
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

4.1 จัดทาแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ราชการประจาปีของ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพือ่ เสนอขอตั้งงบประมาณ
เพือ่ เสนอขอตั้งงบประมาณ

1. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมทีเ่ กี่ยวข้อง
3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

4.2จัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
………….
เพือ่ ใช้งบประมาณตามทีไ่ ด้รับ
จัดสรร

1. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมทีเ่ กี่ยวข้อง
3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 11

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

4.3 ติดตาม ประเมินผล และ 1. ผลการติดตามการ
รายงานผลการดาเนินงาน ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการศึกษา
ราชการประจาปีของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
2. ผลการประเมินการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
3. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
4. รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมทีเ่ กี่ยวข้อง
3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

หน้า 12

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
5. วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่
5.1วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พืน้ ฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
บูรณาการ และแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า
รายการขอตั้งงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพืน้ ฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณา
การ และแหล่งงบประมาณ
อื่น ๆ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

5.2 วิเคราะห์การจัดตั้ง
รายการขอตั้งงบประมาณส่วน
งบประมาณของส่วนราชการ ราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดเพือ่ ขอจัดตั้ง
งบประมาณไปยังแหล่ง
งบประมาณทีเ่ กี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. สนย.สป.ศธ
2. ศธภ.
3. จังหวัด
4. กลุ่มจังหวัด
5. อปท.
6. หน่วยงานอื่น ๆ ทีส่ นับสนุน

1. บุคลากรในสานักงาน
2. หน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา
3. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชน

1. ส่วนราชการต้นสังกัดทีเ่ กี่ยวข้อง
2. สนย.สป.ศธ
3. ศธภ.
4. จังหวัด
5. กลุ่มจังหวัด
6. อปท.
7. หน่วยงานอื่น ๆ ทีส่ นับสนุน

1. บุคลากรในสานักงาน
2. หน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา
3. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชน

หน้า 13

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
ระเบียบ
กระทรวงศึก
ษาธิการว่า
ด้วยการ
บริหาร
ข้อมูล
สารสนเทศ

6. จัดระบบ ส่งเสริมและ
ประสานงานระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาทีค่ รอบคลุม
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพือ่
การวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

6.1 จัดทาระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและ
และสารสนเทศทางการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา
เพือ่ การวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม
ประเมินและรายงานผล
6.2 ส่งเสริมและประสานงาน
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา
เพือ่ การวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาทีม่ ี
ความครอบคลุม ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
3. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม

1. บุคลากรในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
2. ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชา
1. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 1. บุคลากรในสานักงาน
2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด
3. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา
2. ครู ผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ทางการศึกษา
ประชาสังคม
3. หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม

หน้า 14

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่
6.3 สนับสนุน ประสาน
และอานวยความสะดวกตาม
ภารกิจของคณะ
กรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

1. ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ หน่วยงานระดับจังหวัด สถานศึกษา
และแนวปฏิบัติ
2. คณะกรรมการ คณะทางาน
หรือมอบหมายกรรมการคนใด
คนหนึ่ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม

6.4 พัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล และนาเสนอ
6.5 จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับจังหวัดและ
รายงานสารสนเทศทางการ
ศึกษาระดับจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3. หน่วยงานทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

หน้า 15

บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
7. ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.1 ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และ
งบประมาณอื่นๆ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทีไ่ ด้รับจัดสรรเพือ่ ให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
และงบประมาณอื่น ๆ บรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

7.2 ให้คาปรึกษาและแนะนา
การใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณเพือ่ ให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ของจังหวัดประจาปี
งบประมาณบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
ข้อกาหนด
ของ
สานักงาน
คณะกรรมกา
รพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่
7.3 ให้คาปรึกษาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
ระบบต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ 8.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ของหน่วยงานอื่นที่
ข้อมูลสารสนเทศทาง
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย การศึกษาของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการดาเนินการตามขั้นตอน ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ของระบบต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ ตามทีร่ ะบบต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
การติดตามการใช้งบประมาณ

หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

ข้อมูลด้านการศึกษาทีไ่ ด้รับการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ประสานจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น มีความครบถ้วน
และทันตามกาหนดเวลา

ประชาชนในจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การวางแผนของหน่วยงาน
อื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

ข้อมูลสนับสนุนการศึกษาที่
ได้รับการประสานจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น มี
ความครบถ้วนและทันตาม
กาหนดเวลา

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

ประชาชนในจังหวัด

8.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การติดตาม ประเมินผล งาน/
โครงการของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

ข้อมูลด้านการศึกษาทีไ่ ด้รับการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ประสานจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น มีความครบถ้วน
และทันตามกาหนดเวลา

ประชาชนในจังหวัด

8.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การขอตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ข้อมูลดการขอตั้งงบประมาณที่
ได้รับการประสานจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น มี
ความครบถ้วนและทันตาม
กาหนดเวลา

ประชาชนในจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
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บริบทการ อานาจหน้าทีต่ ามประกาศ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงฯ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
กาหนดให้มี
การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

ภารกิจ/งานทีต่ ้องทาตาม
อานาจหน้าที่

ผลผลิต/ผลงานทีไ่ ด้จากงานทีท่ า

8.5 การวิจัยเพือ่ แก้ปัญหา นวัตกรรมทีเ่ กี่ยวกับนโยบาย
หรือพัฒนางานด้านนโยบาย และแผนด้านการศีกษา เพือ่
และแผน
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับบริการ
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างทีศ่ ึกษาวิจัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนในพืน้ ที่

หน้า 19

กระบวนงาน
กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 1
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.2 เพื่ อ สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวกแก่ ค ณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การศึกษา ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตงาน
3.1 การจัดทาปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา
3.2 การดาเนินงานตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
3.3 การประสานงานกับ คณะอนุ กรรมการ/หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานธุรการ
ตลอดจนการให้ข้อมูลและการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือกลั่นกรองงานให้แก่
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เกี่ย วกับ การพั ฒ นาการศึ กษาที่เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
4.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หมายถึง การประชุมที่มี
ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มนโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรองงาน
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.3 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หมายถึง
การดาเนินงานก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม ตามภารกิจของเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 21

5. ขั้นตอน
5.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์ บทบาทและอานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
5.2 จั ดทาทะเบี ย นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒ นาการศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่ อ
ประสานงาน
5.3 จัดทาปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และแจ้งเวียน
คณะอนุกรรมการหน่วยงานการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
5.4 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาใน
จั ง หวั ด เพื่ อ ยกร่ า งระเบี ย บวาระการประชุ ม น าเสนอศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพื่ อ น าเรี ย นประธาน
อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้ความเห็นชอบเป็นระเบียบวาระการประชุม
5.5 แจ้งนัดประชุม โดยจัดทาเป็นหนังสือและแจ้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาทุกคนทราบล่ วงหน้ า ก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วันเว้นแต่ได้บอกนัดในที่ประชุมไว้
ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจะ
นัดเป็นอย่างอื่นก็ได้
5.6 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วาระการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
5.7 วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ ประสานกลุ่ ม
อานวยการดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.8 จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุม และอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
5.9 ประสานงานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
แจ้งเตือนเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
5.10 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการดาเนินการตามภารกิจของเลขานุการการประชุม
5.11 ดาเนินการจัดประชุมและบันทึกการประชุมเพื่อนามาจัดทารายงานการประชุมทั้งนี้ ใน
กรณี เร่ งด่ว นควรสรุ ป มติ การประชุม ให้ ที่ป ระชุ มรั บรองก่ อนเลิ ก ประชุม เพื่ อ ให้ ทัน ต่อ การนาเข้ า
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.12 ประสานงานและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะและ
ค่าที่พักแก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด
5.13 จั ด ทาร่ างรายงานการประชุม โดยอาจให้ มี ก ารสอบทานรายละเอีย ดข้อ มู ล จาก
หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่างรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
5.14 เสนอร่ า งรายงานการประชุ ม ให้ ร องศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและใช้เป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการรับรองรายงาน
การประชุมในคราวต่อไป
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5.15 กรณีร่างรายงานการประชุมมีรายละเอียดจานวนมาก ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาทุกคน เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมในคราวต่อไป
5.16 จัดทาร่างระเบีย บวาระการประชุมเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการให้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.17 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในส่วนของระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการตามมตินั้นๆ
5.18 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อทราบ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมใน
ส่วนของเรื่องสืบเนื่องของการประชุมในคราวต่อไป
5.19 ประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการเบิกเงินหรือการส่งใช้เงินยืมตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทและอานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

2. จัดทาทะเบียนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

3. จัดทาปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการหน่วยงานการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

5. แจ้งนัดประชุม โดยจัดทาเป็นหนังสือและแจ้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาทุกคนทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเว้นแต่ได้บอกนัดในที่ประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจะนัดเป็นอย่างอื่นก็ได้

6. จัดเตรียมข้อมูล ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

7. วิเคราะห์และจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

8. จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุมและอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9. ประสานงานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งเตือน
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

10. สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินการตาม
ภารกิจของเลขานุการการประชุม

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 24

Flow Chart การปฏิบัติงาน (ต่อ)
11. ดาเนินการประชุมและบันทึกการประชุม
เพื่อนามาจัดทารายงานการประชุมทั้งนี้ในกรณีเร่งด่วน
ควรสรุปมติการประชุมให้ที่ประชุมรับรองก่อนเลิกประชุม

12. ประสานงานและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะและค่าที่พักแก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

13. จัดทาร่างรายงานการประชุมโดยอาจให้มีการสอบทานรายละเอียดข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

14. เสนอร่างรายงานการประชุมให้รองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดตามลาดับ

15. กรณีร่างรายงานการประชุมมีรายละเอียดจานวนมาก ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาทุกคน

16. จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอศึกษาธิการจังหวัด

17. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในส่วนของระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ

18. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อทราบ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมในส่วนของเรื่องสืบเนื่องของการประชุมในคราวต่อไป

19. ประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม รูปแบบองค์ประกอบตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7.2 แบบฟอร์มรายงานการประชุม
7.3 เอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี)
7.4 แบบรายงานการเงิน
8. ข้อกฎหมาย
8.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8.4 กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8.6 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดของหน่วยงานต้นสังกัด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
9.2 เทคนิคและวิธีการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 26

10. รายละเอียด
ชื่องาน (กระบวนงาน) ดาเนินการงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร..........

ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3
4

5

6
7

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดงาน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์บทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จัดทาทะเบียนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
จัดทาปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการหน่วยงานการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด เพื่อยกร่างระเบียบวาระการ
ประชุม นาเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพือ่ นาเรียนประธาน
อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้ความเห็นชอบเป็น
ระเบียบวาระการประชุม
แจ้งนัดประชุม โดยจัดทาเป็นหนังสือและแจ้งให้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาทุกคนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเว้นแต่ได้บอกนัดใน
ที่ประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีมเี หตุจาเป็นเร่งด่วน
ประธานอนุกรรมการเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษาจะนัดเป็น
อย่างอื่นก็ได้
จัดเตรียมข้อมูล ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษา
ใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
วิเคราะห์และจัดทาประมาณการค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม
เพื่อประสานกลุ่มอานวยการดาเนินการตามระเบียบที่เกีย่ วข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน

เวลา
ดาเนินงาน
40 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
24 ชม.

24 ชม.

8 ชม.
4 ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผลการศึกษากฎหมาย
ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ฯ
ทะเบียน
คณะอนุกรรมการฯ
ปฏิทินการประชุม
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาฯ
ผลการรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และ
กลั่นกรองปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาฯ
หนังสือแจ้ง
คณะอนุกรรมการ
ประชุมฯ

กลุ่ม นผ.

ข้อมูล ระเบียบ และ
กฎหมายที่ฯ

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
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ชื่องาน (กระบวนงาน) ดาเนินการงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร..........

ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
8

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

9

10
11

12

13
14

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดงาน
จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมสิ่งอานวยความสะดวกในการจัด
ประชุมและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประสานงานคณะอนุกรรมการเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษา
และผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่ แจ้งเตือนเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่จัดประชุม
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินการตามภารกิจ
ของเลขานุการการประชุม
บันทึกการประชุมเพือ่ นามาจัดทารายงานการประชุมทั้งนี้ใน
กรณีเร่งด่วนควรสรุปมติการประชุมให้ที่ประชุมรับรองก่อนเลิก
ประชุมเพื่อให้ทันต่อการนาเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประสานงานและอานวยความสะดวกเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะและค่าที่พักแก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด
จัดทาร่างรายงานการประชุมโดยอาจให้มีการสอบทาน
รายละเอียดข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ร่างรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
เสนอร่างรายงานการประชุมให้รองศึกษาธิการจังหวัดและ
ศึกษาธิการจังหวัดตามลาดับ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ใช้เป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการรับรองรายงานการ
ประชุมในคราวต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน

เวลา
ดาเนินงาน
4 ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

จัดเตรียมสถานที่จัด
ประชุมฯ
ผลการประสานงาน
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาฯ
สนับสนุนข้อมูลด้าน
วิชาการ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับฯ
บันทึกการประชุมเพือ่
นามาจัดทารายงานการ
ประชุมทั้งนี้ในกรณี
เร่งด่วนควรสรุปมติฯ
ประสานงานและ
อานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายฯ

กลุ่ม นผ.

16 ชม.

รายงานการประชุมฯ

กลุ่ม นผ.

4 ชม.

รายงานการประชุมฯ

กลุ่ม นผ.

4 ชม.

8 ชม.
8 ชม.

4 ชม.

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
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ชื่องาน (กระบวนงาน) ดาเนินการงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร..........

ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
15

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

16
17

18

19

รายละเอียดงาน
กรณีร่างรายงานการประชุมมีรายละเอียดจานวนมาก ควร
จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาทุกคน เพือ่ พิจารณาก่อนการประชุมในคราว
ต่อไป
จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพือ่
พิจารณาสั่งการให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในส่วนของ
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการตามมตินนั้ ๆ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาเพือ่ ทราบ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมใน
ส่วนของเรื่องสืบเนื่องของการประชุมในคราวต่อไป
ประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
และเอกสารที่เกีย่ วข้องเพื่อใช้ประกอบ การเบิกเงินหรือการส่ง
ใช้เงินยืมตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด

เวลา
ดาเนินงาน
16 ชม

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการประชุม

กลุ่ม นผ.

16 ชม.

ระเบียบวาระการ
ประชุม

กลุ่ม นผ.

8 ชม.

มติที่ประชุม

กลุ่ม นผ.

8 ชม.

มติที่ประชุม

กลุ่ม นผ.

4 ชม.

เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินและเอกสารที่
เกี่ยวข้องฯ

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง คู่มือการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเทคนิคและวิธีการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 2
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.... ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ขอบเขตงาน
การสนั บ สนุ น ในการน าเสนอแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ....ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความ
เห็นชอบ ให้เป็นไปตามข้อกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระยะปานกลาง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบั ติ ก ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ...หมายถึ ง แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในปีนั้นๆ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5.2 กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ....ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
5.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.4 ส านั ก งานศึ กษาธิก ารจั ง หวั ด ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร/ข้อมูล
ประกอบ และจัดทาเป็นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
5.5 ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด กลั่นกรอง
5.6 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาการศึ ก ษา จั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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การศึ ก ษา/แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ... ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.7 แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีเห็ นชอบ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาดาเนินการตามแผนพัฒ นาการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ....กรณี ไ ม่ เ ห็ น ชอบ หรื อ มี ข้ อ สั ง เกตส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุง/จัดทารายละเอียดเพิ่มเติมตามมติ และนาเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

2. กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี

3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ

5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ

6. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการกลั่นกรองเสนอ กศจ.
พิจารณา

7. แจ้งมติ กศจ. ให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ระเบียบวาระการประชุม
7.2 รายงานการประชุม
7.3 เอกสารประกอบการเสนอแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8
(1) (2) (3) (4) (6) และ (7)
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
8.4 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
8.5 แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฏกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริการและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. รายละเอียด
ชื่องาน (กระบวนงาน) กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2

3
4

5

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดงาน
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ....ของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพือ่ ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... ให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร/ข้อมูลประกอบ และจัดทาเป็น
ข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาจังหวัด กลั่นกรอง

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เวลา
ดาเนินงาน
40 ชม.
40 ชม.

40 ชม.
40 ชม.

8 ชม.

รหัสเอกสาร..........

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผลการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ กฎหมายฯ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดาเนินการขอความ
เห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการฯ
แผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ...
- ผลการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสอดคล้อง
แผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ...
- ผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของเอกสารฯ
ผลการนาเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ...

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
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ชื่องาน (กระบวนงาน) กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
6

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

7

รายละเอียดงาน
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จัดทาเป็น
ข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ... ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรณีเห็นชอบ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....กรณีไม่เห็นชอบ หรือมี
ข้อสังเกตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการทบทวน/
ปรับปรุง/จัดทารายละเอียดเพิ่มเติมตามมติ และนาเสนอ
กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เวลา
ดาเนินงาน
8 ชม.

4 ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร..........
ผู้รับผิดชอบ

ผลการรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการ

กลุ่ม นผ.

มติ กศจ.

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฏกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริการและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 3
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาหรื อ สถานศึก ษาในสั ง กัดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน สอดคล้ องกั บระเบีย บ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้องและประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั ง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550
3. ขอบเขตงาน
การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หมายถึง การขอเปลี่ยนแปลงแผนงานประเภท
งบประมาณ หรือรายการ ที่ต่างไปจากที่ได้รับจัดสรรและแจ้งโอนเงินไว้แล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ
4.2 แผนงาน หมายถึง แผนงานที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
4.3 ประเภทงบประมาณ หมายถึง ประเภทงบรายจ่ายที่สานักงานงบประมาณกาหนด ปัจจุบันมี 5
ประเภท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 รับคาขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด เหตุผลความจาเป็นและความครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอ
โอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา
(16 ชม.)
5.3 นาเสนอรายละเอียดต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย (8 ชม.)
5.4 ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
(40 ชม.)
5.5 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง (4 ชม.)
5.6 ประสานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อปรับปรุง
เพิ่มเติม ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) (4 ชม.)
5.7 ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (4 ชม.)
5.8 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ (4 ชม.)
5.9 แจ้งมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ขอโอนหรือขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (4 ชม.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. สพท. เสนอขอความเห็นชอบการ
ขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ไปยัง ศธจ.

2. ศธจ. ศึกษารายละเอียดและความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบ การขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. นาเสนอ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรองก่อนนาเสนอ
กศจ.

ไม่ผ่าน

ผ่าน

4. ศธจ. นาเสนอ กศจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

5. ศธจ. แจ้งผลการเห็นชอบ
ของ กศจ. ไปยัง สพท.

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
(กาหนดตามความเหมาะสม)
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบสานักงานงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
8.3 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 การจาแนกประเภทงบรายจ่าย
9.2 รายละเอียดการแจ้งจัดสรรงบประมาณ
9.3 การจัดทาคุณลักษณะ/ราคากลาง
9.4 มาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างของสานักงานหรือสถานศึกษา
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10. รายละเอียด
ชื่องาน (กระบวนงาน) ดาเนินการขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร..........

ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับ
ที่
1

2

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
สพท. เสนอขอความเห็นชอบการขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ไปยัง ศธจ.

1. สพท. เสนอขอความเห็นชอบการขอโอน
หรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปยัง ศธจ.
2. ศธจ. ศึกษารายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

3

4

3. นาเสนอคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรองก่อนนาเสนอ กศจ.

เวลา
ดาเนินงาน
40 ชม.

ศธจ. ศึกษารายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการขอโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

40 ชม.

ศธจ. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรองก่อนนาเสนอ กศจ.

8 ชม.

ศธจ. นาเสนอ กศจ. พิจารณา

8 ชม.

ศธจ. แจ้งผลการเห็นชอบของ กศจ. ไปยัง สพท.

4 ชม.

ไม่ผ่าน

ผ่าน
5

4. ศธจ. นาเสนอ กศจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารคาขอความเห็น
การขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

กลุ่ม นผ.

ผลการศึกษา
รายละเอียดและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบฯ
ผลการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
ผลการพิจารณาของ
กศจ.

กลุ่ม นผ.

มติ กศจ.

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เห็นชอบ
5. ศธจ. แจ้งผลการเห็นชอบของ กศจ.
ไปยัง สพท.

เอกสารอ้างอิง การจาแนกประเภทงบรายจ่าย รายละเอียดการแจ้งจัดสรรงบประมาณ การจัดทาคุณลักษณะ/ราคากลาง และมาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างของสานักงานหรือสถานศึกษา
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กระบวนงานที่ 4
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ใช้เป็นกรอบใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจากนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3) เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด มีการบูรณาการ
งานตามภารกิจ ของหน่ ว ยงาน (Function) ให้ ต อบสนองนโยบายระดับชาติ ระดับ กระทรวง
(Agenda) และสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ (Area)
4) เพื่อให้จังหวัดมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษา ต่อหน่วยงานระดับ
ที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตงาน
การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ
จังหวัด ตามภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
4. คาจากัดความ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด หมายถึง ข้อความที่ระบุถึง
กรอบการดาเนินงานแบบกว้าง ๆ ที่กาหนดขึ้นโดยผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยก
ร่างประเด็น ประชุมสัมมนา ยกร่ างข้อเสนอยุทธศาสตร์ กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย และผ่านความเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
การจั ด ท าข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ให้ ต อบสนอง
นโยบาย ภารกิจ และพื้น ที่ ผ่ า นการบู รณาการภารกิ จอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มและยั่ง ยืน มี ขั้น ตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย โครงการสาคัญ (Flag ship) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดิจิตัล แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องภาค ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การศึกษา และบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด เพื่อประกอบในการจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด
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2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
3) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ มายกร่ า งประเด็ น การ
ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการประชุ ม สั ม มนาระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ด้ า น
การศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
4) จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการศึกษา จุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคของการพั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด โดยน าร่ า งประเด็ น การ
ประชุมสัมมนามาใช้ประกอบการเสวนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5) ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย (Agenda) ภารกิจ (Function) และบริบทเชิงพื้นที่ (Area) โดยนาผลการประชุมสัมมนามา
ใช้ในการยกร่าง
6) รับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จาก
ทุกภาคส่วน
7) ปรั บ ปรุ ง ร่ า งข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
8) นาเสนอรายละเอียดร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
9) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
10) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
11) ปรับปรุงร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ตามความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)
12) ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
13) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
14) ปรับปรุงร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ตามความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
15) เสนอผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ลงนามในประกาศใช้ ยุ ทธศาสตร์เ พื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาของจังหวัด
16) ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแจ้งให้ส่วนราชการ
หน่วยงานและสถานศึกษา ทราบและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
17) ดาเนิ นการตามภารกิจ ที่กาหนดไว้ในกระบวนการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ยกร่างประเด็นการประชุมสัมมนา
4. จัดประชุมสัมมนา
5. ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์
6. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอยุทธศาสตร์
7. ปรับปรุง
8. นาเสนอร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อศึกษาธิการจังหวัด
9. ประสานงานการจัดประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ไม่ผ่าน

10. นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อกลั่นกรอง
ผ่าน
11. ปรับปรุง (ถ้ามี)
12. ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุม กศจ.

ไม่ผ่าน
13. นาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผ่าน
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14. ปรับปรุงร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของ กศจ. (ถ้ามี)
15. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนามในประกาศใช้ยุทธศาสตร์ฯ
16. ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ฯ
17. ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้ใน
กระบวนการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
7. แบบฟอร์มที่ใช้
กาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค
7) ยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค
8) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล
2) ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
3) ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด
4) เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
5) การจัดรับฟังความคิดเห็น
6) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การจัดการศึกษาในจังหวัดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
2) เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3) เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด มีการบูรณาการงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) ให้ตอบสนองนโยบายระดับชาติ ระดับ
กระทรวง (Agenda) และสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ (Area)
4) เพื่อให้จังหวัดมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษา ต่อหน่วยงานระดับที่สูงขึ้น
ลาดับ
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิด
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ที่
งาน
ชอบ
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นโยบายที่
120 มีข้อมูลทิศทางการ กลุ่ม นผ.
เกี่ยวข้อง โครงการสาคัญ (Flag ship) ทิศทางการ ชม. พัฒนา
พัฒนาการศึกษา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิ
จิตัล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ 24
มีคณะกรรมการที่
กลุ่ม นผ.
เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ชม. ครอบคลุม
3
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 24
มีร่างประเด็นการ
กลุ่ม นผ.
มายกร่างประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อใช้
ชม. ประชุมสัมมนา
ประกอบการประชุมสัมมนา
4
จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นที่เน้นการมี 40
การมีส่วนร่วมทุก
กลุ่ม นผ.
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ชม. ภาคส่วน
5
ยกร่ า งข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ 24
สอดคล้องนโยบาย กลุ่ม นผ.
นโยบาย ภารกิจ และบริบทเชิงพื้นที่
ชม. ภารกิจ บริบทเชิงพื้นที่
6
รับฟัง ความคิดเห็ นร่า งข้อ เสนอยุทธศาสตร์เพื่ อ 24
การมีส่วนร่วมของผู้มี กลุ่ม นผ.
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด จากทุกภาคส่วน
ชม. ส่วนได้ส่วนเสีย
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ลาดับ
ที่
7

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

8

9

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นา 8 ชม. ครอบคลุม
การศึกษาของจังหวัด ตามข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะ
การรับฟังความคิดเห็น
นาเสนอรายละเอียดร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อ 8 ชม. มีรายละเอียดของที่มี
พั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ต่ อ ศึ ก ษาธิ ก าร
แต่ละขั้น
จั ง หวั ด เพื่ อ ขอบรรจุ เ ข้ า วาระการประชุ ม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (8
ประสานงานการจั ดประชุ ม จั ด เตรี ย มระเบี ย บ 16
สอดคล้องกับ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ชม. แบบฟอร์มที่กาหนด
รายละเอียดงาน

เวลา

ผู้รับผิด
ชอบ
กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

10

น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ 4 ชม. มี ที่ ม าและเอกสาร กลุ่ม นผ.
มอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
ประกอบครบถ้วน

11

ปรั บ ปรุ ง ร่ า งข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นา 16
การ ศึ ก ษาข อง จั ง ห วั ด ตาม คว ามเ ห็ น แล ะ ชม.
ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย(ถ้ามี)
ประสานงานน าเข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม 4 ชม.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

12
13

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ

กลุ่ม นผ.

สอดคล้องกับ
แบบฟอร์มที่กาหนด

กลุ่ม นผ.

น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก าร 4 ชม. มี ที่ ม าและเอกสาร กลุ่ม นผ.
จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
ประกอบครบถ้วน
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ลาดับ
ที่
14

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

15
16

17

รายละเอียดงาน
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นา
การ ศึ ก ษาข อง จั ง ห วั ด ตาม คว ามเ ห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ถ้ามี)
เส นอ ผู้ ว่ าร าช กา รจั งห วั ด เ พื่ อ ลง นา มใ น
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด และแจ้งให้ ส่ว นราชการ หน่ว ยงานและ
สถานศึกษา ทราบและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้ในกระบวนการ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล แ ละรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา

เวลา
16
ชม.

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิด
ชอบ
กลุ่ม นผ.

4 ชม. มี เ อกสารประกอบ กลุ่ม นผ.
ครบถ้วน
4 ชม. แจ้ ง ให้ ท ราบอย่ า ง กลุ่ม นผ.
เป็นทางการ
240
ชม.

ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ กลุ่ม นผ.
ต่อเนื่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิ ตัล ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา การจัดรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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กระบวนงานที่ 5
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
จัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานและ
สถานศึกษานาสู่การปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเร่งให้เกิดประสิทธิผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการส่งต่อภารกิจ ลดความซ้าซ้อน ดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตงาน
การกาหนดแนวทาง/วิธี ก ารด าเนิ นงาน เป้าหมายความส าเร็จ ให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
4. คาจากัดความ
แนวทางการพั ฒ นาการศึ กษาของจั ง หวัด หมายถึ ง ข้ อ ความที่ ร ะบุ ถึ ง ภารกิ จ ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนดขึ้นให้แต่ละส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา นาไป
พิจารณาดาเนินการ เพื่อมุ่งให้เกิดสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นโยบายหรือจุดเน้นการ
พัฒนาระดับชาติถึงระดับจังหวัด
2) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตั้ ง แต่
นโยบายหรือจุดเน้นการพัฒนาระดับชาติถึงระดับจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณากาหนดประเด็นที่จะจัดทาแนวทางการพัฒนา
3) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบประเด็นที่จะจัดทาแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษานาสู่การปฏิบัติ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ในประเด็น
ที่กาหนด
5) จัดประชุมสัมมนาส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อร่วมเสนอความ
คิดเห็นในการจัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด
6) จั ด ทารายงานผลการจัด ประชุม สั ม มนา และสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ไ ด้จ ากการ
ประชุมสัมมนา
7) จั ดประชุมคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัด ใน
ประเด็นที่กาหนด เพื่อยกร่างแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด
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8) นาเสนอรายละเอียดร่างแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ในประเด็นที่
กาหนด ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
9) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
10) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
11) ปรับปรุงร่างแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนดตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
12) ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
13) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
14) ปรับปรุงร่างแนวทางการพัฒนาการศึก ษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนดตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ถ้ามี)
15) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนามในประกาศใช้แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด
16) ประกาศใช้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ในประเด็นที่กาหนด และ
แจ้ งให้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและสถานศึกษา ทราบและขับเคลื่ อนตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒ นา
การศึกษาของจังหวัด
17) ติ ด ตามผลการขั บ เคลื่ อ นตามแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ใน
ประเด็นที่กาหนด และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
2. เสนอคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พิจารณากาหนดประเด็น
ที่จะจัดทาแนวทางการพัฒนา
3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบประเด็นที่
จะจัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ในประเด็นที่กาหนด
5. จัดประชุมสัมมนาส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อร่วม
เสนอความคิดเห็นในการจัดทาแนวทางการพัฒนา
6. จัดทารายงานผลการจัดประชุมสัมมนา และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการประชุมสัมมนา
7. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดในประเด็นที่กาหนด
8. นาเสนอรายละเอียดร่างแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดใน
ประเด็นที่กาหนด ต่อศึกษาธิการจังหวัด
9. ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ไม่ผ่าน

10. นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง

ผ่าน
11. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
12. ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุม กศจ.
ไม่ผ่าน

13. นาเสนอที่ประชุม กศจ. เพื่อขอ
ความเห็นชอบ

ผ่าน
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ผ่าน
14. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ กศจ. (ถ้ามี)
15. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนามในประกาศใช้แนวทางฯ

16. ประกาศใช้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
17. ประกาศใช้ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. แบบฟอร์มที่ใช้
(กาหนดตามความเหมาะสม)
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5) ยุทธศาตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค
7) ยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค
8) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล
2) ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
3) ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด
4) เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
5) การจัดรับฟังความคิดเห็น
6) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) จัดทาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษานาสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเร่งให้เกิดประสิทธิผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการส่งต่อภารกิจ ลดความ
ซ้าซ้อน ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิด
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ที่
งาน
ชอบ
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 40
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม นผ.
นโยบายหรือจุดเน้นการพัฒนาระดับชาติถึงระดับ ชม. ทุกระดับ
จังหวัด
2
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 24
มีร่างประเด็นที่จะ
กลุ่ม นผ.
เสนอคณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ชม. จัดทาแนวทาง
พิจารณากาหนดประเด็นที่จะจัดทาแนวทางการ
พัฒนา
3
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 4 ชม. มีข้อมูลประกอบ
กลุ่ม นผ.
เห็ นชอบประเด็นที่จะจัดทาแนวทางการพัฒ นา
ครบถ้วน
การศึกษา
4
แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแนวทางการพัฒ นา 4 ชม. หลากหลายและ
กลุ่ม นผ.
การศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด
ครอบคลุมส่วนที่
เกี่ยวข้อง
5
จั ด ประชุ ม สั ม มนาส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและ 16
การมีส่วนร่วมทุกภาค กลุ่ม นผ.
สถานศึกษา
ชม. ส่วน
6
จั ด ท ารายงานผลการจั ด ประชุ ม สั ม มนา และ 8 ชม. ครอบคลุมทุก
กลุ่ม นผ.
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมมนา
ประเด็นที่มีการ
นาเสนอ
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ลาดับ
ที่
7

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

8

9

รายละเอียดงาน
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด เพื่อยก
ร่างแนวทางการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดใน
ประเด็นที่กาหนด
น าเสนอรายละเอี ย ดร่ า งแนวทางการพั ฒ นา
การศึ ก ษาของจั ง หวั ด ในประเด็ น ที่ ก าหนด ต่ อ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพื่ อ ขอบรรจุ เ ข้ า วาระการ
ประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานการจั ดประชุ ม จั ด เตรี ย มระเบี ย บ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

เวลา
24
ชม.

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ตรงตามหลักเกณฑ์
การจัดประชุม

ผู้รับผิด
ชอบ
กลุ่ม นผ.

8 ชม. มี ร ายละเอี ย ดของ กลุ่ม นผ.
ที่มาแต่ละขั้น
16
ชม.

สอดคล้องกับ
แบบฟอร์มที่กาหนด

กลุ่ม นผ.

10

น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ 4 ชม. มี ที่ ม าและเอกสาร กลุ่ม นผ.
มอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
ประกอบครบถ้วน

11

ปรั บ ปรุ ง ร่ า งแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ 16
จั ง หวั ด ในประเด็ น ที่ ก าหนดตามความเห็ น และ ชม.
ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (ถ้ามี)
ประสานงานน าเข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม 4 ชม.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

12
13
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ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ

กลุ่ม นผ.

สอดคล้องกับ
แบบฟอร์มที่กาหนด

กลุ่ม นผ.

น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก าร 4 ชม. มี ที่ ม าและเอกสาร กลุ่ม นผ.
จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
ประกอบครบถ้วน
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ลาดับ
ที่
14

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

15
16

17

รายละเอียดงาน
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
จั ง ห วั ด ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ถ้ามี)
เส นอ ผู้ ว่ าร าช กา รจั งห วั ด เ พื่ อ ลง นา มใ น
ประกาศใช้แนวทางฯ
ประกาศใช้ แ นวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
จั ง หวั ด ในประเด็ น ที่ ก าหนด และแจ้ ง ให้ ส่ ว น
ราชการ หน่ว ยงานและสถานศึก ษา ทราบและ
ขับเคลื่ อนตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒ นาการศึกษา
ของจังหวัด
ติดตามผลการขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดในประเด็นที่กาหนด และ
รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

เวลา
16
ชม.

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิด
ชอบ
กลุ่ม นผ.

4 ชม. มี เ อกสารประกอบ กลุ่ม นผ.
ครบถ้วน
4 ชม. แจ้ ง ให้ ท ราบอย่ า ง กลุม่ นผ.
เป็นทางการ

120
ชม.

ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ กลุ่ม นผ.
ต่อเนื่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5)ยุ ท ธศาตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา การจัดรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กระบวนงานที่ 6
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ร่วมรับผิดชอบงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ใน
ส่วนของอานาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
2.2 เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่ คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 วางแผน ดาเนินการ ประสานงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยดาเนินการร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดาเนินการร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศึกษา
3.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มอบหมายแก่คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4. คาจากัดความ
3.1 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
หรือกลั่นกรองงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การ
ประชุมที่มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อกลั่นกรองงานก่อนนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือการดาเนินการตาม
ภารกิจทีค่ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
5. ขั้นตอน
1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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2) ประสานและสนับสนุนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมินผล เพื่อนาข้อเสนอที่
เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์กลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะ
3) นาผลการกลั่นกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน จัดทาเป็นร่างข้อเสนอให้คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดให้ความเห็นชอบ ต่อไป
4) ติดตามการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
5) รายงานผลการติดตามตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์
6) รายงานการติดตามตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

2.ประสานและสนับสนุนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อนาข้อเสนอที่
เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
3.นาผลการกลั่นกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน จัดทาเป็นร่างข้อเสนอให้
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดให้ความเห็นชอบ ต่อไป
4.ติดตามการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
5.รายงานผลการติดตามตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธ์ศาสตร์
6.รายงานการติดตามตามมติของคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและ
แผน ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ระเบี ย บวาระการประชุ ม ตามรู ป แบบที่ ก าหนดหรื อ ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
7.2 รายงานการประชุมตามรูปแบบที่กาหนดหรือตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
8. ข้อกฎหมาย
8.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560
8.2 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านั ก งานศึ ก ษษธิ ก ารภาค และส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
กศจ.

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

ร่วมรับผิดชอบงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิ งยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผน
2) เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ที่
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอานาจ 120
ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่ม นผ.
1
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในส่วนของอานาจ ชม.
ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
2
2
3
3
4
4

ประสานและสนั บ สนุ น กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประมิ น ผล เพื่ อ น าข้ อ เสนอที่ 12 ชม.
เกี่ ย วข้ อ งเสนอต่ อ ที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการบริห ารราชการเชิง ยุท ธศาสตร์
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
นาผลการกลั่นกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์ 24 ชม.
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน จัดทาเป็นร่างข้อเสนอให้
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ติด ตามการดาเนิ นการตามมติ ข องคณะกรรมการการศึ ก ษาจั งหวั ด ในส่ ว นที่ 80 ชม.
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

5

รายงานผลการติ ด ตามตามมติข องคณะกรรมการการศึก ษาจั ง หวัด ในส่ ว นที่ 24 ชม.
เกี่ย วข้ อ งกั บ ภารกิจ ของกลุ่มนโยบายและแผน ต่อ คณะอนุก รรมการบริห าร
ราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์

6

รายงานการติดตามตามมติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3 ชม.
กับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

5

6

ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเสนอ

กลุ่ม นผ.

ร่างข้อเสนอผลการกลั่นกรองความเห็น
ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธ์ศาสตร์
มติของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนโยบาย
และแผน
รายงานผลการติดตามตามมติของ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธ์
ศาสตร์
รายงานการติดตามตามมติของ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ต่อ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คูม่ ือการบริหารงานบุคคลสาหรับข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
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กระบวนงานที่ 7
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ เป็ น แนวทางการพัฒ นาการจัดการศึก ษาของจังหวัด ที่ส อดคล้ องกับ สภาพ
ปัจจุบันปัญหา ความต้องการ สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาภาค แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาของทุกภาคส่วน
3. ขอบเขตงาน
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ แผนการศึกษา
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จั งหวัด งานวิ จั ย ข้อมูล สารสนเทศเชิงพื้นที่ ในจั งหวัด ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ และระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
3.3 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
3.4 เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
3.5 เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)เพื่อขอรับความเห็นชอบ
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายถึง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด รวมทั้ง
การจัดทารายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาภาค งานวิจัยที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงานและรายละเอียดของงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาการศึกษาภาค แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด งานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในจั งหวัดด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัด
ความต้องการตามบริบทของพื้นที่และยกร่างกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
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5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอาทิ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ
5.4 ประสานงานและดาเนินการจัดประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษาจั งหวัด เพื่อยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตามข้อเสนอจากที่ประชุมระดมความ
คิดเห็น
5.5 จัดรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยใช้วิธีการและ
ช่องทางอย่างหลากหลาย
5.6 วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
5.7 ประสานงานและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษาจังหวัด เพื่อปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
5.8 นาเสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.9 ประสานงานการจั ด ประชุ ม จั ด เตรี ย มระเบี ย บวาระการประชุ ม และ
เอกสารประกอบการประชุม
5.10 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
5.11 ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)
5.12 ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
5.13 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
5.14 ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัดตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
5.15 แจ้งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.16 สร้างการรับรู้/ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้กับ ส่วนราชการ
หน่วยงานสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาข้อตกลงในการนาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
5.17 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ
5.18 ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่
การปฏิบัติ
5.19 ติดตามการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
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5.20 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ต่ออนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.21 สรุปและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
5.22 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกปี หรือตามความเหมาะสม
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาภาค แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
งานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในจังหวัดด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (160 ชม.)

2. จัดระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัดความ
ต้องการตามบริบทของพื้นที่ และยกร่างกรอบทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด(40ชม.)

3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องอาทิ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ(16ชม.)

4. ประสานงานและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด เพื่อยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามข้อเสนอ
จากที่ประชุมระดมความคิดเห็น(40ชม.)

5. จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
โดยใช้วิธกี ารและช่องทางอย่างหลากหลาย(40ชม.)

6. วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น(24ชม.)
7. ประสานงานและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด เพือ่ ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น(40ชม.)
8. นาเสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (8 ชม.)

9. ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม (16 ชม.)
10. นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง (4 ชม.)
11. ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)(16 ชม.)
12. ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (4 ชม.)

ไม่เห็นชอบ
13. นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอความเห็นชอบ(4 ชม.)
(4 ชม.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

เห็นชอบ
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14. ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)(16 ชม.)
15. แจ้งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ(4 ชม.)
16. สร้างการรับรู้/ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้กับส่วนราชการ
หน่วยงานสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาข้อตกลง
ในการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ(40 ชม.)
17. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัต(ิ 16ชม.)
18. ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบตั ิ(24 ชม.)
19. ติดตามการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ(240 ชม.)
20 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัดต่ออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาสละ1 ครั้ง (96 ชม.)
21.สรุปและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสูก่ ารปฏิบัติ(24 ชม.)

22. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกปี หรือตามความเหมาะสม

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2561-2580
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
8.9 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
8.10 แผนพัฒนาจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับ สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคแผนพัฒนาการศึกษาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาของทุกภาคส่วน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3

4

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดงาน

เวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 160 ชม.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพั ฒนา
พื้นที่เฉพาะ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด งานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศ
เชิงพื้นที่ในจังหวัดด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดระดมความคิ ดเห็ นเพื่ อวิเคราะห์ สภาวการณ์ การจั ด 40 ชม
การศึกษาของจังหวัด ความต้องการตามบริบทของพื้นที่
และยกร่างกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 16ชม
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ระดั บ หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ท้ องถิ่ น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส านั กงานแรงงานจั งหวั ด ส านั กงานพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ

มี ข้ อ มู ล ความเชื่ อ มโยงของ ก.นผ.ศธจ.
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 40ชม.
จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด เพื่ อ ยกร่ า ง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามข้อเสนอจากที่ประชุม
ระดมความคิดเห็น

มี ร่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ก.นผ.ศธจ.
จังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

มีผลการวิเคราะห์สภาวะการณ์ ก.นผ.ศธจ.
และมี ร่ า งกรอบทิ ศ ทางในการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ก.นผ.ศธจ.
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
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5
6
7

8
9
10
11
12

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
โดยใช้วิธีการและช่องทางอย่างหลากหลาย
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
รับฟังความคิดเห็น
ประสานงานและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อปรับปรุงร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
นาเสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็น
และข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย(ถ้ามี)
ประสานงานน า เข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

40ชม.

มีการรับฟังความคิดเห็น

24ชม.

มีข้ อ เสนอแนะ จากการรั บ ฟั ง ก.นผ.ศธจ.
ความคิดเห็น
มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก.นผ.ศธจ.

40ชม.

ก.นผ.ศธจ.

8 ชม.

มี ก าร เ สนอต่ อ ศึ กษา ธิ ก า ร ก.นผ.ศธจ.
จังหวัด

16 ชม.

มี ก ารประสานงาน มี ร ะเบี ย บ ก.นผ.ศธจ.
วาระการประชุม
มี ก า ร น า เ ส น อ ต่ อ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก.นผ.ศธจ.

4 ชม.
16 ชม.
4 ชม.

มี ก ารประสานงาน มี ร ะเบี ย บ ก.นผ.ศธจ.
วาระการประชุม
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13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
แจ้งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ
สร้างการรับรู้/ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ให้ กั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานสถานศึ ก ษา และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ท าข้ อ ตกลงในการน า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามผลการน าแผนพั ฒ นา
การศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามการนาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
ติดตามการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อ
อนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปและประเมินผลการนาแผนฯ สู่การปฏิบัติ
ทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ทุ ก ปี หรื อ
ตามความเหมาะสม

4 ชม.

มีการนาเสนอต่อ กศจ.

กศจ.

16 ชม.

มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก.นผ.ศธจ.

4ชม.

ส่ว นราชการ หน่ว ยงาน และ ก.นผ.ศธจ.
สถานศึ ก ษา มี ก รอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

40 ชม.

ส่ วนร า ชกา ร ส ถา นศึ กษ า ก.นผ.ศธจ.
หน่วยงานและที่เกี่ยวข้องรับรู้/
เข้าใจ นาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

16 ชม.

มีคณะกรรมการติดตาม

ก.นผ.ศธจ.

24 ชม.

มีเครื่องมือติดตาม

ก.นผ.ศธจ.

240 ชม. มีการติดตาม
96 ชม. มีรายงานผลการติดตาม

ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.

24 ชม.

ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.

มีการสรุปและประเมินผล
มีการทบทวนแผนฯ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผา่ นมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผูป้ ระกอบการฯลฯงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 8
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
จัดทาแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน และสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของแต่ละปีงบประมาณ
3. ขอบเขตงาน
3.1 ประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของแต่ละปีงบประมาณ
3.2 วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดทาที่
สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด
3.3 ระดมทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม (สาหรับโครงการ/กิจกรรมที่
ยังไม่มีงบประมาณ)
4. คาจากัดความ
แผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด หมายถึง เอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และ
สถานศึ ก ษาจั ด ท าตามกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ของแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาการศึกษาจังหวัดข้อมูล และสารสนเทศเชิงพื้นที่ในจังหวัดทั้งด้าน
การศึกษาและด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
5.2 ประสานแผนของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดทา
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
5.3 วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดทาที่
สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการการศึกษา
จังหวัด
5.4จัดทาร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
5.5 เสนอร่ างแผนปฏิ บัติก ารการศึก ษาจังหวัด ต่อ คณะอนุกรรมการที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
5.6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.7 ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)
5.8 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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5.9 จัดทาแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดฉบับสมบูรณ์
5.10ส่งแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
5.11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การการศึกษาจังหวัด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัย ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ในจังหวัดทั้งด้านการศึกษา
และด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (40 ชม.)

2 ประสานแผนของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด (40 ชม.)
3 วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา
จัดทาที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัตกิ ารการศึกษาจังหวัด (40 ชม.)
4 จัดทาร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... (40 ชม.)
5 เสนอร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด
ต่อคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(24 ชม.)
6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(24 ชม.)
7 ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (8 ชม.)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
8 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (8 ชม.)
9 จัดทาแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดฉบับสมบูรณ์ (40 ชม.)
10ส่งแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง (24 ชม.)
11 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580)
8.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579
8.4แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5แผนปฏิรูปประเทศ
8.6นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2564
8.8แผนพัฒนาจังหวัด
8.9แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) จัดทาแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของแต่ละปีงบประมาณ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนพั ฒนาการศึ กษาจังหวั ด นโยบาย (40 ชม.) มีข้อมูลความสอดคล้องของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่ บท แผนปฏิรู ปประเทศ งานวิจัย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ในจังหวัดทั้งด้าน
การศึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2
ประสานแผนของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา (40 ชม.) มีการประสานแผนกับหน่วยงานและ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
3
วิ เคราะห์ โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ส่ วนราชการ หน่ วยงาน และ (40 ชม.) มี โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ห น่ วย ง า น แ ล ะ
สถานศึ กษาจั ดท าที่ สอดคล้ องกั บกรอบทิ ศทางของแผนพั ฒนา
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและ
การศึกษาจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด
ทันตามกาหนด
4
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..
(40 ชม.) มีร่างแผนปฏิบัติการฯ
5
เสนอร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการ (24 ชม.) มีการนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
เพื่อกลั่นกรอง
6
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(24 ชม.) มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
7
ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดต่อกศจ.
(8 ชม.) มีการนาเสนอ กศจ ขอความเห็นชอบ
8
9
10
11

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ กศจ.
(8 ชม.)
จัดทาแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดฉบับสมบูรณ์
(40 ชม.)
ส่งแผนปฏิบัติการการศึก ษาจังหวัดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน (24 ชม.)
และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด

มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
มีแผนฯ ฉบับสมบูรณ์
ส่ ว น ร า ช ก า ร ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทราบ
ส่ ว น ร า ช ก า ร ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องนาไปใช้

ผู้รับผิดชอบ
ก.นผ.ศธจ.

ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 71

กระบวนงานที่ 9
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกับจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทารายละเอียดด้านสังคม
(การศึกษา)
3. ขอบเขตงาน
3.1 ร่วมจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
3.2 จัดทารายละเอียด แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านสังคม(การศึกษา)บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนาจังหวัดหมายถึง รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของจังหวัด
ที่จ าเป็น ต้องจั ดทาเพื่อให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ช าติ และทิศทางของจังหวัดใน
อนาคตโดยต้องคานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ใน
จังหวัดรวมถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจในลักษณะ Value Chain
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัยระเบียบกฎหมายและข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
5.2 ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ
การพัฒนาจังหวัด ความต้องการตามบริบทของพื้นที่
5.3 ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด
5.4 ประสานส่ ว นราชการหน่ว ยงานและสถานศึ ก ษา ร่ ว มจั ดท ารายละเอี ย ด
แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
จังหวัด
5.5 ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด
5.6 น าเสนอรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการ/กิ จกรรมที่ จ ะเสนอบรรจุ เ ข้ า ใน
แผนพัฒนาจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.7 ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
5.8 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
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5.9 ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะเสนอบรรจุ เ ข้ า ใน
แผนพัฒนาจังหวัด ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการที่
ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)
5.10 ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ในวาระเพื่อทราบ
5.11 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ
5.12 ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการ/กิ จ กรรมตามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
5.13 เสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
5.14 ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด
ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัยระเบียบกฎหมาย
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง(40 ชม.)
2. ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ
การพัฒนาจังหวัด ความต้องการตามบริบทของพื้นที่ (8 ชม.)
3. ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด (24 ชม.)
4. ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทารายละเอียด
แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
จังหวัด(40 ชม.)
5. ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาเพือ่
เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด(24 ชม.)

6. นาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอบรรจุเข้าใน
แผนพัฒนาจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (8 ชม.)
7. ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม (16 ชม.)
8. นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพือ่ กลั่นกรอง (4 ชม.)
9. ปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอ
บรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัด ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี) (16 ชม.)
10. ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) ในวาระเพือ่ ทราบ (4 ชม.)
11. นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ (4 ชม.)
12. ปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี) (16 ชม.)
13. เสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด(4 ชม.)

14. ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
จังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ตามที่สานักงานจังหวัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
8.9 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกับจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทารายละเอียดด้านสังคม (การศึกษา)
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัยระเบียบกฎหมาย
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เวลา
(40 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
มีข้อมูลความสอดคล้องของนโยบาย ก.นผ.ศธจ.
ที่เกี่ยวข้อง

2

ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มี
ผลต่อการพัฒนาจังหวัด ความต้องการตามบริบทของพื้นที่

(8 ชม.)

มี ข้ อ มู ล ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ ค ว า ม ก.นผ.ศธจ.
ต้องการตามบริบท

3

ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด

(24 ชม.)

มีทิศทางและเป้าหมาย

4

ประสานส่ ว นราชการหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา ร่ ว มจั ด ท า
รายละเอีย ดแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด

(40 ชม.)

มีการประสานแผนกับหน่วยงานและ ก.นผ.ศธจ.
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

5

ตรวจสอบความสอดคล้ อ งและความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข อง
แผนงานโครงการ/กิ จกรรม ที่ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและ
สถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
นาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอบรรจุ
เข้าในแผนพัฒนาจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้า
วาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง

(24 ชม.)

มี โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ห น่ วย ง า น แ ล ะ ก.นผ.ศธจ.
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนและ
ทันตามกาหนด
มี ก ารน าเสนอแผนงาน/โครงการ/ ก.นผ.ศธจ.
กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด

6
7
8
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9

10
11
12
13
14

ปรับปรุงรายละเอีย ดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ (16 ชม.) มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม
จะเสนอบรรจุ เ ข้ า ในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตาม
ข้อเสนอแนะ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)
ประสานงานน าเข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม (4 ชม.) มีการประสานนาเข้าระเบีย บ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในวาระเพื่อทราบ
วาระฯ จัดเตรีย มเอกสารการ
ประชุม
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (4 ชม.) มีการนาเสนอ กศจ.
เพื่อทราบ
ปรั บปรุ งรายละเอีย ดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 16 ชม.) มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
เสนอรายละเอี ยดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ ใน (4 ชม.) มีการเสนอรายละเอียดโครงการ/
แผนพัฒนาจังหวัด
กิจกรรม
ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาม
มีการร่วมนาเสนอรายละเอียด
แผนพัฒนาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
โครงการ/กิจกรรม ต่อ ก.บ.จ.
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ
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ก.นผ.ศธจ.

ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.
ก.นผ.ศธจ.

กระบวนงานที่ 10
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ประสานการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จัดทารายละเอียดด้านสังคม (การศึกษา)
3. ขอบเขตงาน
3.1 ร่วมจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.2 จัดทารายละเอียด แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านสังคม(การศึกษา)บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4. คาจากัดความ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหมายถึง รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของ
กลุ่มจังหวัดที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางของ
กลุ่มจังหวัดในอนาคตโดยต้องคานึงถึงโอกาสเชิงพื้นที่ ความต้องการและศักยภาพ
ของประชาชนในกลุ่ ม จั ง หวั ด รวมถึ ง ความพร้ อมของภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะ Value Chain
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด งานวิจัยระเบียบกฎหมายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
5.2 ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ
การพัฒนากลุ่มจังหวัด โอกาสและความต้องการตามบริบทของพื้นที่
5.3 ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
5.4 ประสานส่ ว นราชการหน่ว ยงานและสถานศึ ก ษา ร่ ว มจั ดท ารายละเอี ย ด
แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
5.5 ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
5.6 นาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะจัดส่งให้กลุ่มจังหวัด ต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด
5.7 จัดส่งรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่เสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัด
5.8 ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด
ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด งานวิจัยระเบียบกฎหมาย
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง(40 ชม.)
2.ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด โอกาสและความต้องการตามบริบทของพื้นที่ (8 ชม.)
3. ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด (24 ชม.)
4. ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทารายละเอียด
แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด(40 ชม.)
5. ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(24 ชม.)

6. นาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะจัดส่งให้กลุ่มจังหวัด ต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด (8 ชม.)
7. จัดส่งรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่เสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัด(4 ชม.)
8. ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ตามที่สานักงานจังหวัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
8.9 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 80

10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ประสานการจัดทาแผนกลุ่มจังหวัด
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทารายละเอียดด้านสังคม (การศึกษา)
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ศึก ษาวิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ แผนแม่ บ ท

2

3
4

5

6
7
8

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาภาค ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด งานวิ จั ย
ระเบียบกฎหมายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบท
แวดล้ อมที่มี ผลต่อการพั ฒนากลุ่มจังหวัด โอกาสและความ
ต้องการตามบริบทของพื้นที่
ร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทา
รายละเอี ย ดแผนงานโครงการ/กิ จกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตรวจสอบความสอดคล้ องและความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของ
แผนงานโครงการ/กิ จกรรม ที่ ส่ วนราชการ หน่ วยงานและ
สถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
นาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะจัดส่งให้
กลุ่มจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัด
จัดส่งรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่เสนอให้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัด
ร่วมนาเสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

เวลา
(40 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
มีข้อมูลความสอดคล้องของนโยบาย ก.นผ.ศธจ.
ที่เกี่ยวข้อง

(8 ชม.)

มีสภาวการณ์และความต้องการตาม ก.นผ.ศธจ.
บริบท

ก.นผ.ศธจ.
(24 ชม.) มีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
(40 ชม.) มี ก า ร ป ร ะ ส า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ก.นผ.ศธจ.
สถานศึกษา

(24 ชม.) มี โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ห น่ วย ง า น แ ล ะ ก.นผ.ศธจ.
(8 ชม.)
(4 ชม.)
(8 ชม.)

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนและ
ทันตามกาหนด
มีการนาเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ก.นผ.ศธจ.
มี ก ารจั ด ส่ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/ ก.นผ.ศธจ.
โครงการ/กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนฯ
มี ก ารร่ ว มน าเสนอรายละเอี ย ด ก.นผ.ศธจ.
แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ต่ อ
ก.บ.ก.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ
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กระบวนงานที่ 11
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ประสานการจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อร่วมจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตามที่สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
2.2 เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
3. ขอบเขตงาน
3.1 ร่วมจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3.2 ประสานการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกับส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
4. คาจากัดความ
แผนบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาคหมายถึ ง รายการเกี่ ย วกั บ โครงการและ
แผนงานต่างๆ ของภาคที่จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคทีเ่ น้นให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้งภายในกระทรวงเดียวกันและต่างกระทรวง
และค านึ ง ถึ ง โอกาสเชิ ง พื้ น ที่ ความต้ อ งการและศั ก ยภาพของประชาชนในภาคโดยมี แ ผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะ Value Chain
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค งานวิจัย
ระเบียบกฎหมายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
5.2 ร่วมกาหนดกรอบโครงการ/กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.3 ประสานส่ วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบโครงการ/กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
5.4 ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค
5.5 นาเสนอรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอ
บรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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5.6 ประสานงานการจั ด ประชุ ม จั ด เตรี ย มระเบี ย บวาระการประชุ ม และ
เอกสารประกอบการประชุม
5.7 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
5.8 ปรั บ ปรุ ง ของโครงการ/กิ จกรรมตามความเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)
5.9 ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.10 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
5.11 ปรั บ ปรุ ง ของโครงการ/กิ จกรรมตามความเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
5.12 จัดส่งโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ให้สานักงานศึกษาธิการภาค (เจ้าภาพ)
5.13 ร่วมนาเสนอรายละเอียด โครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค งานวิจยั ระเบียบกฎหมายและ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง(40 ชม.)
2. ร่วมกาหนดกรอบโครงการ/กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค (16 ชม.)
3. ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบโครงการ/กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด (40 ชม.)
4. ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการ/กิจกรรม ที่
ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาเพื่อเสนอบรรจุ
ไว้ในแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(32 ชม.)
5. นาเสนอรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด เพือ่ ขอบรรจุ
เข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (8 ชม.)

6. ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม (16 ชม.)
7. นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง (4 ชม.)
8. ปรับปรุงของโครงการ/กิจกรรมตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี) (16 ชม.)
9. ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) (4 ชม.)
10. นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) เพื่อขอความเห็นชอบ (4 ชม.)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
11. ปรับปรุงของโครงการ/กิจกรรมตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (ถ้ามี) (24 ชม.)
12. จัดส่งโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ให้สานักงานศึกษาธิการภาค (เจ้าภาพ) (4 ชม.)
13. ร่วมนาเสนอรายละเอียด โครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด
7.2 แบบฟอร์มตามที่สานักงานศึกษาธิการภาค (เจ้าภาพ) กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
8.6 แผนปฏิรูปประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.9 แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ประสานการจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
วัตถุประสงค์2.1 เพื่อร่วมจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตามที่สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
2.2 เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
ศึก ษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ท (40 ชม.) มี ข้ อ มู ล ค ว า ม สอ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ก.นผ.ศธจ.
ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูป ประเทศ แผนพั ฒนา
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
งานวิจัยระเบียบกฎหมายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2
ร่วมกาหนดกรอบโครงการ/กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของ (16 ชม.) มีทิศทางและเป้าหมาย
ก.นผ.ศธจ.
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3

ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ร่วมจัดทา (40 ชม.) มี ก ารประสานแผนกั บ หน่ ว ยงาน ก.นผ.ศธจ.
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามกรอบโครงการ/กิจกรรม
และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

4

ตรวจสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของ (32 ชม.)
โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและ
สถานศึ ก ษา จั ด ท าเพื่ อ เสนอบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนบู ร ณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
นาเสนอรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการ (8 ชม.)
จังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรีย มระเบีย บวาระการ (16 ชม.)
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ (4 ชม.)
กลั่นกรอง
ปรั บ ปรุ ง ของโครงการ/กิ จ กรรมตามความเห็ น และ (16 ชม.)
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย(ถ้ามี)

5
6
7
8

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

มี โ ครงการของหน่ ว ยงานและ ก.นผ.ศธจ.
สถานศึ กษาที่เ กี่ ย วข้อ ง ครบถ้ ว น
และทันตามกาหนด
มีการนาเสนอแผนงาน/โครงการ/ ก.นผ.ศธจ.
กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด
มีการประสาน จัด เตรี ย มเอกสาร ก.นผ.ศธจ.
การประชุม
มีการนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ก.นผ.ศธจ.
มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ก.นผ.ศธจ.
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9
10
11
12
13

ประสานงานน าเข้ าระเบี ยบวาระการประชุ มคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

(4 ชม.)

มี ก ารประสานน าเข้ า ระเบี ย บ ก.นผ.ศธจ.
วาระฯ จั ด เตรี ย มเอกสารการ
ประชุม
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอ (4 ชม.) มีการนาเสนอ กศจ. เพื่อขอความ ก.นผ.ศธจ.
ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
ปรั บ ปรุ ง ของโครงการ/กิ จ กรรมตามความเห็ น และ (24 ชม.) มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ก.นผ.ศธจ.
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ถ้ามี)
จั ด ส่ ง โครงการ/กิ จ กรรมที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ (4 ชม.) มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม เ ส น อ ก.นผ.ศธจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ สานักงานศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาค
ภาค (เจ้าภาพ)
ร่ ว มน าเสนอ ร ายละ เ อี ย ด โครงการ/กิ จกรรมต่ อ
มี ก ารร่ ว มน าเสนอรายละเอี ย ด ก.นผ.ศธจ.
คณะกรรมการขั บเคลื่ อ นแผนบู ร ณาการด้า นการศึก ษา
โครงการ/กิจกรรม
ระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กระบวนงานที่ 12
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ประสานการจัดทาแผนของหน่วยงานอื่น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมจัดทาแผนกับหน่วยงานอื่นทีม่ ีการแจ้งประสานขอความร่วมมือ
3. ขอบเขตงาน
ร่วมจัดทาแผนกับหน่วยงานอื่นที่มีการแจ้งประสานขอความร่วมมือ อาทิ สานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ
4. คาจากัดความ
การร่ ว มจั ด ทาแผนของหน่ ว ยงานอื่น หมายถึ ง การจั ดท ารายละเอีย ดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย จุดเน้น ของหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทภารกิจที่ต้อง
ดาเนินการร่วมกัน
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ นโยบาย/งานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องของหน่ว ยงานที่
ประสานขอความร่วมมือ (24ชม.)
5.2 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่
มีผลต่อหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ (24ชม.)
5.3 ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อบูรณาการร่วมกัน จัดทา
โครงการ/กิจ กรรมที่ส อดคล้ อ ง เชื่ อมโยงกั บกรอบทิศ ของหน่ว ยงานที่ป ระสานขอความร่ ว มมื อ
(40ชม.)
5.4 ดาเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด และจัดส่ง หน่วยงาน
ที่ประสานขอความร่วมมือ (16ชม.)
5.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม กรณีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ (40ชม.)
5.6 ติดตามประเมินผล และรายงานผล(40ชม.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1.ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย/งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ของหน่วยงานทีป่ ระสานขอความร่วมมือ (24ชม.)

2. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อม
ที่มีผลต่อหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ (24ชม.)
3. ประสานส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อบูรณาการร่วมกันจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบทิศของหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ (40ชม.)
4. ดาเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการจังหวัด และจัดส่งหน่วยงาน
ที่ประสานขอความร่วมมือ (16ชม.)
5. ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณ (40ชม.)

6. ติดตามประเมินผล และรายงานผล(40ชม.)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
(ตามความเหมาะสม)
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
พ.ศ. 2546
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561– 2580)
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12พ.ศ. 2560-2564
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.5 แผนแม่บท
8.6 แผนปฏิรูปประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.9 แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
8.10 แผนพัฒนาจังหวัด
8.11 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ประสานการจัดทาแผนของหน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดทาแผนกับหน่วยงานอื่นที่มีการแจ้งประสานขอความร่วมมือ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1

2
3

4
5
6

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดงาน
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ นโยบาย/งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ

เวลา
(24ชม.)

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
มี ข้ อ มู ล ความสอดคล้ อ งของ ก.นผ.ศธจ.
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ร่ ว มประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ วิ เ คราะห์
สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อหน่วยงาน
ที่ประสานขอความร่วมมือ
ประสานส่ ว นราชการหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา
เพื่ อ บูร ณาการร่ ว มกั น จัด ท าโครงการ/กิจ กรรมที่
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของหน่วยงาน
ที่ประสานขอความร่วมมือ
ดาเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่อศึกษาธิการ
จั ง หวั ด และจั ด ส่ ง หน่ ว ยงานที่ ป ระสานขอความ
ร่วมมือ
ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตาม
โคร ง ก าร /กิ จ ก ร ร ม ก ร ณี ได้ รั บก า ร จั ดสร ร
งบประมาณ
ติดตามประเมินผล และรายงานผล

(24ชม.)

มีผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ ก.นผ.ศธจ.
และบริบทแวดล้อม

(40ชม.)

มีโ ครงการกิจกรรมที่เชื่อมโยง ก.นผ.ศธจ.
กับกรอบทิศทาง ครบถ้วน

(16ชม.)

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมเสนอต่ อ ก.นผ.ศธจ.
ศธจ. และจั ด ส่ ง ครบถ้ ว น
ทันเวลา
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ก.นผ.ศธจ.
จัดสรรงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

(40ชม.)
(40ชม.)

มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและ ก.นผ.ศธจ.
รายงาน
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กระบวนงานที่ 13
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการในการพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.2เพื่ อ จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ เสนอขอตั้ ง งบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของหน่วยงาน
3. ขอบเขตงาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีพ.ศ....ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละปี
4. คาจากัดความ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพื่ อ เสนอขอตั้ ง
งบประมาณหมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่แสดงให้เห็นถึง
ภารกิจที่จะดาเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กาหนด โดยมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับ แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด แต่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ล่วงหน้าโดยยึดตามกรอบรายการงบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัด และตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเน้นการดาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2
แต่ งตั้ งคณะท างานจั ดท าร่ างแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. .... ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการจัดการศึกษาจังหวัด และกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
5.3 กลุ่ ม/หน่ วย จั ดท าโครงการ/กิ จกรรมที่ สอดคล้ อง เชื่ อมโยง กับ กรอบทิ ศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
5.4 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโครงการที่ จ ะบรรจุ ใ นร่ า งแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.5 จั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. .... ส านั ก งานศึก ษาธิ ก าร
จังหวัด
5.6 นาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
5.7 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉบับสมบูรณ์
5.8 นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับ
สมบูรณ์เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)เพื่อทราบ
5.9 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อ
สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์จุดเน้นการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (40 ชม.)

2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. ....
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์
ด้านการจัดการศึกษาจังหวัดและกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา (40ชม.)
3. กลุ่ม/หน่วย จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา (40ชม.)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะบรรจุ
ในร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ..... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (24 ชม.)
5. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (40 ชม.)
ไม่อนุมัติ
6. นาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ (8ชม.)
อนุมัติ
7. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์ (40 ชม.)
8. นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)เพือ่ ทราบ (8ชม.)

9. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ต่อสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(8 ชม.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
8.8 แผนพัฒนาภาค
8.9 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
8.10 แผนพัฒนาจังหวัด
8.11 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
วัตถุประสงค์2.1 เพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการในการพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด2.2 เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เสนอขอตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของหน่วยงาน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์จุดเน้นการดาเนินงานของหน่วยงาน (40 ชม.) มีข้อมูลความสอดคล้องของนโยบาย ก.นผ.ศธจ.
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง
2

3
4
5
6
7
8
9

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... (40ชม.)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์
ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาจั ง หวั ด และก าหนดทิ ศทางการพั ฒนา
การศึกษา
กลุ่ ม/หน่ วย จัดท าโครงการ/กิ จกรรมที่ สอดคล้อง เชื่ อมโยง กั บ (40ชม.)
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโครงการที่ จ ะบรรจุ ใ นร่ า ง (24 ชม.)
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. .... ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด
จั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. .... ส านั ก งาน (40 ชม.)
ศึกษาธิการจังหวัด
นาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ (8ชม.)
จังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. .... ส านั ก งาน (40 ชม.)
ศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์
นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ (8ชม.)
จั ง หวั ด ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ สนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
(กศจ.)เพื่อทราบ
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ (8 ชม.)
จั ง หวั ด ต่ อ ส านั ก ง านศึ ก ษาธิ ก ารภ าค แ ละส านั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีค ณะทางานจัด ท าร่า งแผนฯ มี ผ ล ก.นผ.ศธจ.
การวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการ
คึกษา และทิศทางการพัฒนา
มี โ ครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ อ ง ก.นผ.ศธจ.
เชื่อมโยง ครบถ้วน สมบูรณ์
มี โ ครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ อ ง ก.นผ.ศธจ.
เชื่ อ มโยง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ผ่ า น
คณะกรรมการกลั่นกรอง
มีร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ก.นผ.ศธจ.
มีการนาเสนอ ศธจ. อนุมัติ

ก.นผ.ศธจ.

มีแผนฉบับสมบูรณ์

ก.นผ.ศธจ.

มีการนาเสนอ กศจ.

ก.นผ.ศธจ.

ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค และ ก.นผ.ศธจ.
สานักงานปลัดกระทรางศึกษาธิการ
ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ
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กระบวนงานที่ 14
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………….
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามกรอบวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. ขอบเขตงาน
3.1 การจั ด ทาแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. .... ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
3.2 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ
4. คาจากัดความ
การจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจ
ที่จะดาเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กาหนด โดยมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แต่
มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้ น
สังกัด
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนจุดเน้นการดาเนินงานของหน่วยงานต้นสัง กัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.3 กลุ่ม/หน่วย จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
5.4 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโครงการที่ จ ะบรรจุ ใ นร่ า งแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.5 จั ดทาร่ า งแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
5.6 น าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. .... ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
5.7 จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. .... ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์
5.8 น าเล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. .... ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ
5.9 น าเล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. .... ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)เพื่อทราบ
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5.10 ประชุ ม ชี้ แ จงให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามปฏิทินที่
กาหนด
5.11 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดต่อสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.12 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
5.13 ติดตามผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.14 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ทบทวนจุดเน้นการดาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (40 ชม.)
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด(24ชม.)
3. กลุ่ม/หน่วย จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร(120 ชม.)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะบรรจุในร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด(24 ชม.)
5. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด(80 ชม.)

ไม่อนุมัติ
6. นาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ(8ชม.)
อนุมัติ
7. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์ (40 ชม.)
8. นาเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ(8ชม.)

9. นาเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)เพื่อทราบ(8ชม.)
10. ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามปฏิทินที่กาหนด(8ชม.)
11. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(8 ชม.)
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ(8 ชม.)
13. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด(40ชม.)
14. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด(40ชม.)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.8 แผนพัฒนาจังหวัด
8.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศจั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน ความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการฯลฯ
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามกรอบวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ทบทวนจุด เน้น การด าเนิ นงานของหน่ วยงานต้ นสั ง กัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลา
(40 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีสรุปผลการทบทวนจุดเน้น

ผู้รับผิดชอบ
ก.นผ.ศธจ.

(24ชม.)

มีคณะทางานจัดทาแผนฯ

ก.นผ.ศธจ.

2

แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

3

กลุ่ม/หน่วย จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับ (120 ชม.) มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ ง ก.นผ.ศธจ.
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
เชือ่ มโยง

4

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโครงการที่ จ ะบรรจุ ใ นร่ า ง
แผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

(24 ชม.)

มี โ คร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม บ ร ร จุ ใ น ก.นผ.ศธจ.
ร่างแผนฯ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร

5

จั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
น าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับสมบูรณ์
น าเล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ....
ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ เ ส น อ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ

(80 ชม.)

มีร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ก.นผ.ศธจ.

(8ชม.)

มีการนาเสนอ ศธจ. อนุมัติ

ก.นผ.ศธจ.

(40 ชม.)

มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี ฉบั บ ก.นผ.ศธจ.
สมบุรณ์
มีการนาเสนอ คณะอนุกรรมการ
ก.นผ.ศธจ.

6
7
8
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กระบวนงานที่ 15
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อกากับติดตามให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ขอบเขตงาน
3.1 ติดตามให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของจั ง หวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงานอื่นและโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการ
ระหว่างปี
3.2 เสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
3.3 รายงานผลการดาเนินงาน
4. คาจากัดความ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาการศึ ก ษา
หมายถึง กระบวนการติดตามความก้าวหน้า ก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และเมื่อสิ้ นสุ ด
แผนงานโครงการให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดของแผนบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของจั งหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ส านักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แผนของหน่ ว ยงานอื่ น และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ไ ด้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนแต่ ไ ด้
ดาเนินการระหว่างปี
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปี
5.2แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
5.3 จัดทาปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้
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ดาเนินการระหว่างปีเพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการ
และทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเป็นระยะ
5.4 จัดทาเครื่องมือกากับติดตามการดาเนินงานแผนงานโครงการให้ครอบคลุม
ชัดเจน และสะดวกต่อการกากับติดตาม
5.5 ดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปี
5.6 รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผน
และรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดแผนงานโครงการ
ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปี(160 ชม.)

2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน(24ชม.)
3 จัดทาปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของหน่วยงาน
อื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปีเพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดให้มีการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการและทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเป็นระยะ (16ชม.)

4 จัดทาเครื่องมือกากับติดตามการดาเนินงานแผนงานโครงการให้ครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อการกากับติดตาม(24ชม.)
5 ดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแผนของหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปี(80ชม.)
6 รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผน
และรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง(40ชม.)

7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี(40ชม.)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561– 2580)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579
8.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.5 แผนปฏิรูปประเทศ
8.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
8.8 แผนพัฒนาจังหวัด
8.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
9

เอกสารอ้างอิง
9.1 ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมา
9.2 ข้อมูล สารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สั งคม แรงงาน ความต้องการ
ผู้ประกอบการฯลฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อกากับติดตามให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผน (160 ชม.) มีรายละเอียดโครงการที่จะติดตาม
บู รณาการพั ฒนาพื้ นที่ ระดั บภาค แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. .... ของจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแผนของ
หน่วยงานอื่น และโครงการ/กิ จกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้
ดาเนินการระหว่างปี
2
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
(24ชม.) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ที่ครอบคลุม
3
จัดทาปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบูรณาการ (16ชม.) มีแผนการติด ตามที่มี ความชัดเจน
พั ฒนาพื้ นที่ ระดั บภาค แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ด แผนพั ฒนา
และยืดหยุ่นได้
จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดแผนของ
หน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้
ดาเนินการระหว่างปีเพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดให้มีการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการและทราบความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานเป็นระยะ
4
จัดทาเครื่องมือกากับติดตามการดาเนินงานแผนงานโครงการให้ (24ชม.) มีเครื่องมือที่สอดคล้องครอบคลุม
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการกากับติดตาม
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5

6

7

ดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานแผนงานโครงการ (80ชม.)
ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สานักงาน
ศึกษาธิการจั งหวัดแผนของหน่วยงานอื่ น และโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่ได้ดาเนินการระหว่างปี
รวบรวมวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งาน (40ชม.)
แผนงานโครงการตามแผน และรายงานต่ อ
ศึก ษาธิก ารจังหวั ดและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องอย่า ง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
(40ชม.)

มี ก ารด าเนิ น การตามแผน ก.นผ.ศธจ.
ที่กาหนดไว้

มีการรายงานผลการติดตาม

มี เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก.นผ.ศธจ.
การติดตาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาปีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ความต้องการผู้ประกอบการฯลฯ
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กระบวนงานที่ 16
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ตั้ ง บประมาณรายจ่ า ยแผนงานบุ ค คลากรภาครั ฐ แผนงานพื้ น ฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลา
2. สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ... ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตงาน
ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมาณการค่าใช้จ่ายล่ วงหน้ าของแผนงานบุคคลากรภาครัฐ แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์การ
ขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว และจัดทาข้อมูลความต้องการใช้งบประมาณของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประกอบการจัดตั้งงบประมาณล่วงหน้า
4. คาจากัดความ
1. การจั ดตั้ง งบประมาณ หมายถึง การวางแผนงบประมาณล่ ว งหน้า โดยต้อ ง
สอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ ระเบี ย บ วิ ธี และแนวทางที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ
หน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณกาหนด
2. คณะกรรมการจั ด ตั้ ง ประมาณของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด หมายถึ ง
คณะกรรมการที่ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน โดยเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดตั้งบประมาณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีงบประมาณ
เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนงาน
บุ ค คลากรภาครั ฐ แผนงานพื้ น ฐาน แผนงานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานบู ร ณาการ และแหล่ ง
งบประมาณอื่ น ๆ ตลอดจนศึ ก ษาสภาพปั ญ หาอุ ป สรรคการใช้ จ่ า ยงบประมาณของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดในแผนงานดังกล่าวข้างต้นใน รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้ง คาดคะเน
พยากรณ์แนวโน้มความต้องการใช้งบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดล่วงหน้า เพื่อจัดทา
เป็ น สารสนเทศด้ า นงบประมาณประกอบการตั ด สิ น ใจและวางแผนการจั ด ตั้ ง งบประมาณของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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5.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คู่มือเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน
บุ ค คลากรภาครั ฐ แผนงานพื้ น ฐาน แผนงานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานบู ร ณาการ และแหล่ ง
งบประมาณอื่นๆ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทา
หน้าที่จัดตั้งประมาณให้เป็นไปตามแนวทาง/เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ แผนงานบุคคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
5.4 จัดทา (ร่าง) รายละเอียดคาขอจัดตั้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ... (แผนงานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ
และแหล่งงบประมาณอื่นๆ) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด หรือหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ
5.5 ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
5.6 จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.7 สรุปรายงานการประชุม
5.8 สั ง เคราะห์ ร ายละเอี ย ดข้ อ เสนอค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ ...ไปยังหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
5.9 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณผ่านโปรแกรมหรือแบบฟอร์มตามที่หน่วยงานเจ้าของ
แหล่งงบประมาณกาหนด
5.10 สรุปการขอจัดตั้งงบประมาณและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งคาดคะเน
พยากรณ์แนวโน้มความต้องการใช้งบประมาณ
2. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ คู่มือเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดทา(ร่าง) รายละเอียดคาขอจัดตั้งบประมาณรายจ่าย เสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณา

5. ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม
6. จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งประมาณของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
7. สรุปรายงานการประชุม
8. สังเคราะห์รายละเอียดข้อเสนอคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ
ไปยังหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
9. บันทึกคาขอตั้งงบประมาณผ่านโปรแกรมหรือแบบฟอร์มตามที่
หน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณกาหนด

10. สรุปการขอจัดตั้งงบประมาณและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 รายงานการประชุม
7.4 เอกสารประกอบการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
8.3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ. ศ. 2561
8.4 คาสั่ง คสช ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560
8.5 ระเบียบงานสารบรรณสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
8.6 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม)
8.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 เอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …
9.2 เกณฑ์ ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.3 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพศ. 2562 และแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ 2562
9.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
9.5 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดตั้งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง
และทันตามกรอบระยะเวลา 2) สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ... ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุ คคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน 120
ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย กลุ่ม นผ.
1
แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรค ชม.
งบประมาณตามแผนงาน
การใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในแผนงานดังกล่าวข้างต้นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
รวมทั้งคาดคะเน พยากรณ์แนวโน้มความต้องการใช้งบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดล่วงหน้า เพื่อ
จัดทาเป็นสารสนเทศด้านงบประมาณประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดตั้งงบประมาณของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
2
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คู่มือเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน 24 ชม. ผลการศึกษา วิเคราะห์
กลุ่ม นผ.
2
แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์ คู่มือเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณฯ
3
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทาหน้าที่จัดตั้งประมาณให้เป็นไปตาม 24 ชม. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่ม นผ.
จัดตั้งประมาณของสานักงาน
3
แนวทาง/เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ แผนงานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และ
ศึกษาธิการจังหวัด
แผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
4
จัดทา (ร่าง) รายละเอียดคาขอจัดตั้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... (แผนงานบุคคลากรภาครัฐ 40 ชม. (ร่าง) รายละเอียดคาขอ
กลุ่ม นผ.
4
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่ นๆ) ให้เป็นไปตาม
จัดตั้งบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มที่ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด หรือหน่วยงานเจ้าของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
แหล่งงบประมาณ
...
5
ประสานงานการจัดประชุมจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
40 ชม. การจัดประชุมคณะกรรมการ
กลุ่ม นผ.
6
จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
8 ชม. การจัดประชุมคณะกรรมการ
กลุ่ม นผ.
7
สรุปรายงานการประชุม
16 ชม. รายงานการประชุม
กลุ่ม นผ.
8
สังเคราะห์รายละเอียดข้อเสนอคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ ...ไปยังหน่วยงาน
12 ชม. ข้อเสนอคาขอจัดตั้ง
กลุ่ม นผ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เจ้าของแหล่งงบประมาณ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
9
10

บันทึกคาขอตั้งงบประมาณผ่านโปรแกรมหรือแบบฟอร์มตามที่หน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณกาหนด
สรุปการขอจัดตั้งงบประมาณและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ

24 ชม.
8 ชม.

งบประมาณ พ.ศ ...
บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

กลุ่ม นผ.

รายงานผลการจัดตั้ง
กลุ่ม นผ.
งบประมาณ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : เอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสานักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ
แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพศ. 2562 และแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ 2562 ระบบข้อมูลสารสนเทศการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาค ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ
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กระบวนงานที่ 17
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณของส่ว นราชการหรือหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยังแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ การจัดตั้ง บประมาณรายจ่ายของหน่วยงานทางการศึกษา
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ถู ก ต้ อ ง ทั น ตามกรอบระยะเวลา โดยให้
ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตงาน
วิเคราะห์การจัดตั้งบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ต้ น สั ง กั ด จั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด งบประมาณตามแผนบู ร ณาการภาค งบกลาง(ภั ย พิ บั ติ ) และ
งบประมาณจากแห่งอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ โดยเทียบกับความจาเป็นขาดแคลน เกณฑ์ควรมี
ข้อมูลการได้รับจัดสรรย้อนหลัง(3ปี) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณ
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย หมายถึง การนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ เสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณมาพิ จ ารณาความเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง กรอบวงเงิ น
งบประมาณ และความสามารถในการจัดหาแหล่งทุน เพื่อการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 รับคาขอจัดตั้งงบประมาณจากส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ คาขอจัดตั้งงบประมาณของส่ ว นราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ตามความจาเป็นขาดแคลน เกณฑ์ควรมี ข้อมูลการได้รับจัดสรร
ย้ อนหลั ง (3ปี ) ทิศทางการพัฒ นาการศึก ษาของจังหวัด และนโยบายที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณ
5.3 นาเสนอรายละเอียดต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
5.5 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
5.6 ประสานส่วนราชการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
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5.7 ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.8 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
5.9 แจ้งมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา ทีข่ อจัดตั้งงบประมาณ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

1.รับคาขอจัดตั้งงบประมาณจากส่วนราชการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
2.ศึกษา วิเคราะห์ คาขอจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพื่อนาผลการ
วิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณ
3.นาเสนอรายละเอียดต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ
การประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
4.ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม
5.นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพือ่
กลั่นกรอง
6.ประสานส่วนราชการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
7.ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด

ไม่เห็นชอบ
8.นาเสนอ กศจ. เพื่อ
ขอความเห็นชอบ

เห็นชอบ
9.แจ้งมติของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ระเบียบวาระการประชุม
7.2 รายงานการประชุม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
8.3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ. ศ. 2561
8.4 คาสั่ง คสช ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
8.5 ระเบียบงานสารบรรณสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ
8.6 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม)
8.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 เอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …
9.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพศ. 2562 และแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ 2562
9.3 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยังแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การจัดตั้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง ทันตามกรอบระยะเวลา โดยให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
ที่
1
รับคาขอจัดตั้งงบประมาณจากส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เอกสารคาขอจัดตั้ง
กลุ่ม นผ.
1
งบประมาณ
2
ศึกษา วิเคราะห์ คาขอจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 180
ผลการศึกษา วิเคราะห์
กลุ่ม นผ.
2
ตามความจาเป็นขาดแคลน เกณฑ์ควรมี ข้อมูลการได้รับจัดสรรย้อนหลัง (3ปี) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ ชม.
คาขอจัดตั้งงบประมาณ
จังหวัด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณ
3
นาเสนอรายละเอียดต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
8 ชม. วาระการประชุมอนุกรรมการ กลุ่ม นผ.
3
4
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
40 ชม. การจัดประชุม
กลุ่ม นผ.
4
5
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกลั่นกรอง
4 ชม. ผลการกลั่นกรองของ
กลุ่ม นผ.
คณะอนุกรรมการ
6
ประสานส่วนราชการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ตามความเห็น
4 ชม. ผลการปรับปรุง เพิ่มเติม กลุ่ม นผ.
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
ของส่วนราชการตาม
ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการ(ถ้ามี)
7
ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4 ชม. วาระการประชุม กศจ.
กลุ่ม นผ.
8
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
4 ชม. การประชุม กศจ.
กลุ่ม นผ.
9
แจ้งมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้สว่ นราชการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ 4 ชม. มติ กศจ.
กลุ่ม นผ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : เอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพศ. 2562 และแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ
e-GP ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ …
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กระบวนงานที่ 18
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
การติดตาม ประเมินและรายงานผล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัด
2.2 เพื่อนําข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของจังหวัด
2.3 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ของจังหวัด ตามความเหมาะสมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัด
3.2 กําหนดขอบเขตข้อมูลเฉพาะกิจสําหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
4. คําจํากัดความ
ระบบฐานขอมูล สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด หมายถึง ระบบข้อมูล พื้ นฐาน ข้อมู ล
คุณภาพ และข้อมูลเฉพาะกิจทางการศึกษา ในจังหวัด
ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ดําเนินการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีความสุ ข และมีความเก่ง โดยมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสํ าคัญตามหลั กสู ตร และ
คุณลั กษณะที่ พึงประสงค์ เช่ น ผลการประเมิน สภาพการอ่านออก เขียนได้ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ เช่น O-NET, N-NET, V-NET, I-NET ฯลฯ
ข้อมู ล เฉพาะกิจ หมายถึง ข้อ มูล ที่ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน และสถานศึก ษาจั ดเก็ บตาม
นโยบาย ความจําเป็นเร่งด่วน หรือตามความจําเป็นของพื้นที่
สารสนเทศ หมายถึ ง ข้อ มูล ที่ผ่ า นการตรวจสอบและประมวลผลด้ว ยวิ ธีการต่ างๆ เพื่ อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการรายการข้อมูลที่จําเป็น และนําแนวทางข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มาเป็นกรอบในการกําหนด
รายการข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้
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2) กําหนดรายการข้อมูลเฉพาะกิจที่ต้องการใช้
3) ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล
4) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ประสานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
6) บันทึกและประมวลผล
7) จัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
8) นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
9) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
10) นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อกลั่นกรอง
ปรับปรุง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
11) ประสานงานนําเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
12) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ
13) นําไปใช้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
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6. flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ความต้องการรายการข้อมูลที่จาเป็น
กาหนดรายการข้อมูลที่ต้องการใช้
ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประสานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
บันทึกและประมวลผล

จัดทาเป็นสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
นาเสนอเป็นสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ต่อ ศธจ.
ประสานการจัดประชุม จัดทาระเบียบวาระ เอกสารที่เกีย่ วข้อง
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
ต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ

ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นําไปใช้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ออกแบบตามความเหมาะสม
7.2 ใช้แบบฟอร์มของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2560
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
9.เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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ชื่องาน จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่ม
ติดตาม ประเมินและรายงานผล
นโยบายและแผน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ลําดับ
เวลา
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ที่
ดําเนินการ
80
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ความต้ องการรายการข้ อมูลที่จาเป็ น
1
80
กาหนดรายการข้ อมูลเฉพาะกิจทีต่ ้ องการใช้
2
160
ออกแบบระบบการจัดเก็บข้ อมูล
3
8
จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ให้ สอดคล้ องตามแผนปฏิบตั ิ
4
การข้ อมูลสารสนเทศ ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
ประสานการจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูล
บันทึกและประมวลผล
จัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
นาเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ต่อศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษา
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรี ยมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสนเทศด้ านการศึกษาจังหวัด
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารข้ อมูล
สารสนเทศด้ านการศึกษา เพื่อกลัน่ กรอง ปรับปรุง ก่อน
นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

5
6
7
8

9
10

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร........
มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

240
80
80
8

นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

16

นโยบายและแผน

8

นโยบายและแผน
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ลําดับ
ที่
11

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
ประสานงานนาเข้ าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
ทราบ
นาไปใช้ และเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน หรื อตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

12
13

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

4

นโยบายและแผน

4

นโยบายและแผน

4

นโยบายและแผน

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 121

กระบวนงานที่ 19
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของส่วนราชการ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
1. ส่งเสริมการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในจังหวัด
2. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลคุณภาพ ข้อมูลเฉพาะกิจ ของส่วนราชการ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
3. ติดตาม และรายงานผลการส่งเสริมและประสานงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
4. คาจากัดความ
ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ดาเนินการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีความสุ ข และมีความเก่ง โดยมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะส าคัญตามหลั กสู ตร และ
คุณลั กษณะที พึงประสงค์ เช่ น ผลการประเมิน สภาพการอ่านออก เขียนได้ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ เช่น O-NET, N- NET, V- NET, I- NET ฯลฯ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ของส่วนราชการ หน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด
2. สร้างเครือข่ายบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของส่วนราชการ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
3. ให้ คาปรึกษา แนะน า ช่ว ยเหลื อ สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒ นาระบบข้อูล และ
สารสนเทศของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
4. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลคุณภาพ ข้อมูลเฉพาะกิจของส่วนราชการ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ให้ครบถ้วนและตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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5. จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตาม และรายงานผลการส่งเสริมและประสานงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
6. flow chart การปฏิบัติงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2. สร้าง เครือข่ายบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา ในจังหวัด
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อูลและสารสนเทศของส่วนราชการ หน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด
4. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลคุณภาพ ข้อมูล
เฉพาะกิจของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
ให้ครบถ้วนและตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
5. จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อให้
สามารถนามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตาม และรายงานผลการส่งเสริมและประสานงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ออกแบบตามความเหมาะสม
7.2 ใช้แบบฟอร์มของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2560
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
9.เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่องาน ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุม่ นโยบายและแผน รหัสเอกสาร........

ประเมินผลและรายงานผล
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีความครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลาดับที่
1

2
3
4

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา
สร้าง เครือข่ายบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศ
ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อูลและสารสนเทศ
ประสานงานการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลคุณภาพ
ข้อมูลเฉพาะกิจ

5
6

.

จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด

รายละเอียดงาน
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ของส่วน

เวลาดาเนินการ
16 ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
สร้างเครือข่ายบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบข้อูลและสารสนเทศของส่วนราชการ หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในจังหวัด
ประสานงานการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลคุณภาพ ข้อมูลเฉพาะ
กิจของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ให้
ครบถ้วนและตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อให้สามารถ
นามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตาม และรายงานผลการส่งเสริมและประสานงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา

. ติดตาม และรายงานผลการส่งเสริมและ
ประสานงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและแผน

40 ชม.

นโยบายและแผน

16 ชม.

นโยบายและแผน

40 ชม.

นโยบายและแผน

240 ชม.

นโยบายและแผน

240 ชม.

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการศึกษาที่เป็น
ปัจจุบัน

นโยบายและแผน

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 20
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
สนับสนุน ประสาน และอานวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทา ประกาศ คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
2. เพื่อจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัด สถานศึกษาเพื่อดาเนินการ
3. ขอบเขตของงาน
สนับสนุน ประสาน และอานวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ในการกาหนดรูปแบบและแนวทางการประสาน ออกประกาศ คาสั่ง
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน
4. คาจากัดความ
ภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด หมายถึง บทบาท
และอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการข้ อ มู ล สารเทศด้ า นการศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) กาหนดประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในเชิงของการแก้ปัญหา การ
ป้องกัน และการพัฒนา (16 ชม.)
2) นาเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอ
บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (8 ชม.)
3) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุม (16 ชม.)
4) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อ
พิจารณากาหนดรูปแบบและแนวทางการประสาน ออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน (8 ชม.)
5) ประกาศใช้รูปแบบและแนวทางการประสาน ออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน และแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
ทราบ (8 ชม.)
6) ติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา (80 ชม.)
7) รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง (40 ชม.)

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. flow chart การปฏิบัติงาน
กาหนดประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

นาเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ต่อศึกษาธิการจังหวัด
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
ประกาศใช้รูปแบบและแนวทางการประสาน ออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน
ติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
รายงานผลการติดตามต่อ
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ออกแบบตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2560
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
9.เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่องาน สนับสนุน ประสาน และอานวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
1

2
3

มีประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดประเด็นปัญหาและความต้องการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
นาเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระ เอกสาร

4
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล

5
6

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุม่ นโยบายและแผน รหัสเอกสาร........

ประกาศใช้รูปแบบ แนวทาง ออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน

รายละเอียดงาน

กาหนดประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในเชิง
ของการแก้ปัญหา การป้องกัน และการพัฒนา
นาเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด เพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบและแนวทางการ
ประสาน ออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะทางาน
ประกาศใช้รูปแบบและแนวทางการประสาน ออกประกาศ คาสั่ง
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะทางาน และแจ้ง
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา ทราบ
ติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา

เวลาดาเนินการ
16 ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

8 ชม.

นโยบายและแผน
8 ชม.

นโยบายและแผน

8 ชม.

นโยบายและแผน

80 ชม.

นโยบายและแผน

ติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา

7

รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

40 ชม.

ภารกิจของคณะ
กรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามอานาจหน้าที่

นโยบายและแผน

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 21
1. ชื่องาน (กระบวนงาน )
พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
3. ขอบเขตของงาน
1. จัดทาแผนพัฒนา
2. ดาเนินการพัฒนา
3. ติดตามผลการพัฒนา
4. คาจากัดความ
พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด หมายถึง การให้ความรู้ ทักษะ การใช้
ระบบโปรแกรมในการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการของบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยอาจเป็นแผนพัฒนา
รายบุคคล รายกลุ่ม หรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3. กาหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
4. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรม การ
อบรมทางไกล การอบรมผ่านสื่อมัลติมีเดีย คู่มือ ฯลฯ
5. ติดตามการนาผลการพัฒนาไปใช้
6. สรุปและรายงานผล

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. flow chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสารสนเทศ
กาหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ติดตามการนาผลการพัฒนาไปใช้
สรุปและรายงานผล
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ออกแบบตามความเหมาะสม
7.2 ใช้แบบฟอร์มของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2560
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
9.เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุม่ นโยบายและแผน รหัสเอกสาร........

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียดงาน

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการของบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ

เวลาดาเนินการ
16 ชม.

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยอาจ
เป็นแผนพัฒนารายบุคคล รายกลุ่ม หรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

40 ชม.

กาหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ

16 ชม.

40 ชม.

5

จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การจัดอบรม การอบรมทางไกล การอบรมผ่านสื่อมัลติมีเดีย คู่มือ
ฯลฯ
ติดตามการนาผลการพัฒนาไปใช้

6

สรุปและรายงานผล

8 ชม.

2

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสารสนเทศ

3

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ

4
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธกี ารที่หลากหลาย

ติดตามการน
าผลการพัฒนาไปใช้
สรุปและรายงานผล

16 ชม.
บุคลากรมีความรู้ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กระบวนงานที่ 22
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมและอานวยความสะดวกให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริห ารข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด เสนอคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับภาค และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตของงาน
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
4. คาจากัดความ
การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด หมายถึง
การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามบทบาท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ตามที่กาหนดในระบบกระทรวงศึกษาธิการว่าการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2560
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 )
2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรอบดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ตาม
อานาจหน้าที่และบทบาทที่กาหนด
3) จัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
4) นาเสนอรายละเอียดที่จะจัดประชุม ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
5) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุม (16 ชม.)
6) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7) ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้ง
จัดทาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (กรณีต้องแจ้ง)
8) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กรณีต้องแจ้ง)
9) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศจังหวัดและประสานการดาเนินการ กับส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
10) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด ต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานต่อสาธารณชน

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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6. flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กรอบดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
จัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

นาเสนอรายละเอียดที่จะจัดประชุม
ต่อศึกษาธิการจังหวัด
ประสานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ออกแบบตามความเหมาะสม
7.2 ใช้แบบฟอร์มของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2560
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
9.เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่องาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุม่ นโยบายและ
แผน

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน มีรายงานผลการดาเนินด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด และระดับภาค
รายละเอียดงาน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1
2
3
4

ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุม

5

นาเสนอ ศธจ.

6

ประสานการประชุม

7

นาเสนอ คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ประสานการประชุม กศจ.

เสนอคณะกรรมการ กศจ.
แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 )
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
และกรอบดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด ตามอานาจหน้าที่และบทบาทที่กาหนด
จัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อจัดทาระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
นาเสนอรายละเอียดที่จะจัดประชุม ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุ
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา
ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุม นาเสนอคณะ กศจ. พร้อม
ทั้งจัดทาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (กรณีต้องแจ้ง)
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เวลาดาเนินการ
8 ชม.

รหัสเอกสาร........
มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและแผน

16 ชม.

นโยบายและแผน

4 ชม.

นโยบายและแผน

4 ชม.

นโยบายและแผน

8 ชม.

นโยบายและแผน

16 ชม.

นโยบายและแผน

4 ชม.

นโยบายและแผน

4 ชม.

นโยบายและแผน

4 ชม.

นโยบายและแผน

8 ชม.

นโยบายและแผน

รายงานผลการดาเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลาง หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนงานที่ 23
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณ
อื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่าย เสนอให้มีการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และทราบผลผลิตของโครงการ
3. ขอบเขตงาน
3.1ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ข้ อ เสนอแนะ การใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
3.2 กากับ เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ตลอดจนตามนโยบายการเงินการ
คลัง เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. คาจากัดความ
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และ
งบประมาณอื่ น ๆ หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ก ารประสานงานและการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.2 แผนกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง สิ่งที่กาหนดไว้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบ กากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการต่างๆ ภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยเป็นเงินทุกหมวดภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้น
สังกัดและแหล่งงบประมาณอื่นๆ
4.3 เครื่ องมือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการตรวจสอบ
กากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4.4 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แนวทาง มาตรการในการ
ตรวจสอบ กากับ ติดตามงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดข้อมูลใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงบประมาณอื่นๆ
5.2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
5.3 ออกแบบและสร้างเครื่องมือ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
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5.4 จัดทาแผนกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
5.5 ดาเนินการกากับ ติดตาม พร้อมวิเคราะห์ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5.6 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ( 24
ชม.)
5.7 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ หรือตาม
แบบฟอร์มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
5.8 เสนอศึกษาธิการจังหวัดให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
5.9 สรุป ประเมินผลและรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และสป.ศธ.ทราบ
และนาผลหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใช้วางแผนในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีต่อๆ ไป
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กฏระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดข้อมูลใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และแผน
งบประมาณอื่นๆ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่
ได้รับจัดสรร
3. ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่
ได้รับจัดสรร
4.จัดทาแผนกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับ
จัดสรร
5.ดาเนินการกากับ ติดตาม พร้อมวิเคราะห์ผลการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

6. รายงานผลการติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ อย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง
7.รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.เสนอศึกษาธิการจังหวัดให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

9.สรุป ประเมินผลและรายงานเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ และสป.ศธ.ทราบ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
7.2 แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาแนก
ตามงบรายจ่าย ประจาปี (สงป.301 และ 302)
7.3 แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ. ศ. 2561
8.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
9.2 แผนกากับติดตามงบประมาณ
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีและงบประมาณอื่นๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทราบความก้าวหน้าการเบิ กจ่าย เสนอให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และทราบผลผลิตของโครงการ
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
ที่
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดข้อมูลในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 24 ชม. ผลการศึกษา วิเคราะห์
กลุ่ม นผ.
1
และแผนงบประมาณอื่นๆ
สังเคราะห์กฏระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ และ
รายละเอียดข้อมูล
2
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ 4 ชม. คาสั่งแต่งตั้ง
กลุ่ม นผ.
2
ที่ได้รับจัดสรร
คณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
3
ออกแบบและสร้างเครื่องมือ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณ 24 ชม. เครื่องมือติดตามการใช้
กลุ่ม นผ.
3
อื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
จ่ายงบประมาณ
4
จัดทาแผนกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับ 24 ชม. แผนกากับ ติดตามการใช้ กลุ่ม นผ.
4
จัดสรร ตลอดจน
จ่ายงบประมาณ
5
ดาเนินการกากับ ติดตาม พร้อมวิเคราะห์ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
180
การกากับ ติดตาม
กลุ่ม นผ.
ชม.
6
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
24 ชม. รายงานผลการติดตามการ กลุ่ม นผ.
ใช้จ่ายงบประมาณ
7
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ หรือตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24 ชม. รายงานผลการติดตามการ กลุ่ม นผ.
กาหนด
ใช้จ่ายงบประมาณ
8
เสนอศึกษาธิการจังหวัดให้มกี ารเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 ชม. รายงานผลการติดตามการ กลุ่ม นผ.
ใช้จ่ายงบประมาณ
9
สรุป ประเมินผลและรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และสป.ศธ.ทราบ และนาผลหรือความเสี่ยงที่เกิด 8 ชม. ประเมินผลและรายงาน
กลุ่ม นผ.
ขึ้นมาใช้วางแผนในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีต่อๆ ไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนกากับติดตามงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กระบวนงานที่ 24
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ของจังหวัดประจาปีงบประมาณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
การศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด
3. ขอบเขตงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปี
งบประมาณ
3.2 จัดทารายละเอียด ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประกอบการให้คาปรึกษาและ
เสนอแนะเกี่ย วกับ การใช้จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปี
งบประมาณ
4. คาจากัดความ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ หมายถึง เป็นแผนที่
จัดทาขึ้นโดยการบูรณาการภารกิจด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปี
งบประมาณ
5.2 วางแผนการดาเนินการเพื่อให้ คาปรึกษา ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และ
บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
5.3 พั ฒ นาศั กยภาพทีม บุ คลากรกลุ่ ม นโยบายและแผน ที่ จะปฏิ บั ติห น้ าที่ ใ ห้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ฯลฯเกี่ยวกับ ใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เพื่อให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
5.4 จั ด ท าเอกสาร/คู่ มื อ เผยแพร่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาและ
เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ
5.5 ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และ
บรรลุผลตามตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณแก่หน่วยงาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท
5.6 ติดตามผลของการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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5.7 วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลและข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้แก่ผู้ขอรับคาปรึกษา เพื่อ
จัดทาสรุปรายงานผลการให้คาปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในปี
ต่อไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

1.ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ
2.วางแผนการดาเนินการเพื่อให้คาปรึกษา

ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษา
3.พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา

4.จัดทาเอกสาร/คู่มือเผยแพร่

5.ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้ระบบการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
6.ติดตามผลของการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ

7.สรุป/รายงานผล

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสาร/คู่ มื อ เผยแพร่ ค าปรึ ก ษาและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ใช้ จ่ า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ. ศ. 2561
8.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. เอกสารอ้างอิง
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 144

10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาของจังหวัด
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
ที่
1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
24 ชม. ผลการศึกษา วิเคราะห์
กลุ่ม นผ.
1
สังเคราะห์แผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาของจังหวัด
2
วางแผนการดาเนินการเพื่อให้คาปรึกษา ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 24 ชม. แผนการให้คาปรึกษา แก่ กลุ่ม นผ.
2
ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการด้าน
หน่วยงานการศึกษา
การศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
3
พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ฯลฯเกี่ยวกับใช้ 40 ชม. บุคลากรกลุ่มนโยบายและ กลุ่ม นผ.
3
จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เพื่อให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
แผนมีศักยภาพให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
4
จัดทาเอกสาร/คู่มือเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณ 40 ชม. เอกสาร/คู่มือเผยแพร่
กลุ่ม นผ.
4
ตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คาปรึกษา
5
ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และบรรลุผลตามตามแผนปฏิบัติการ 40 ชม. บริการให้คาปรึกษา
กลุ่ม นผ.
ด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณแก่หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบริบท
6
ติดตามผลของการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
8 ชม. ผลการติดตามการให้
กลุ่ม นผ.
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
7
วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้แก่ผู้ขอรับคาปรึกษา เพือ่ จัดทาสรุปรายงานผลการให้
16 ชม. สรุป/รายงานผลการให้
กลุ่ม นผ.
คาปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปี
คาปรึกษา
งบประมาณ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในปีตอ่ ไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจาปีงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กระบวนงานที่ 25
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
3. ขอบเขตงาน
3.1 ศึกษาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยราชการต้นสังกัด และ/
หรือหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายระดับกระทรวง และระดับชาติ ที่ กาหนดให้นามาใช้ใน
การติดตามงบประมาณของ ส่วนราชการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ฯลฯ
3.2 จัดทารายละเอียด ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประกอบการให้คาปรึกษาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3 ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
4. คาจากัดความ
ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง กระบวนการจัดเก็บ รวบรวม และ
รายงานข้อมูล การใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ว ยงานราชการ ซึ่ง อาจมีการติดตามการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ผ่านระบบออนไลน์ รายงานเป็นเอกสาร ฯลฯ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายระดับกระทรวง และระดับชาติ ที่กาหนดให้นามาใช้ในการ
ติ ด ตามงบประมาณของหน่ ว ยงาน และ/หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ฯลฯ
5.2 วางแผนการดาเนินการเพื่อให้คาปรึกษา ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของ
ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบนั้น ๆ เพื่อนามาขยายผล
หรือให้คาแนะนาแก่หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.3 พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
เกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถให้คาปรึกษา
แนะนา ข้อเสนอ วางแผน หรือแก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 จั ด ท าเอกสาร/คู่ มื อ เผยแพร่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
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5.5 ให้ คาปรึ กษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้ ระบบการติดตามการใช้จ่า ย
งบประมาณในแต่ละระบบให้แก่หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.6 ติดตามผลของการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
5.7 วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้แก่ผู้ของรับคาปรึกษา เพื่อ
จัดทาสรุปรายงานผลการให้คาปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในปีต่อไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

1.ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.วางแผนการดาเนินการเพื่อให้คาปรึกษา

ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของระบบ
3.พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา

4.จัดทาเอกสาร/คู่มือเผยแพร่

5.ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้ระบบการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
6.ติดตามผลของการให้คาปรึกษา

ข้อเสนอแนะ
7.วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และ
ข้อเสนอ เพื่อจัดทาสรุป/
รายงานผล
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบที่จัดเก็บ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
8.2 ระเบี ยบงานสารบรรณส านักนายกรัฐ มนตรี พ.ศ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. เอกสารอ้างอิง
คู่มือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และคู่มือระบบงานติดตาม
ประมาณอื่น ๆที่เกี่ยวช้อง
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน

ลาดับ
ที่
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 80 ชม.
ตามนโยบายระดับกระทรวง และระดับชาติ ที่กาหนดให้นามาใช้ในการติดตามงบประมาณของหน่วยงาน และ/
หรือส่วนราชการอื่ นที่อ ยู่ในความรับ ผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ฯลฯ
วางแผนการดาเนินการเพื่อให้คาปรึก ษา ประสาน เชื่อ มโยงกับหน่ว ยงานเจ้ าของระบบติดตามการใช้จ่ า ย 40 ชม.
งบประมาณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบนั้น ๆ เพื่อนามาขยายผล หรือให้คาแนะนาแก่หน่วยงาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึก ษา ข้อเสนอแนะ ฯลฯเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่ 80 ชม.
เกี่ย วข้ อ งกับ การติดตามการใช้จ่ า ยงบประมาณ ให้ สามารถให้ คาปรึก ษา แนะนา ข้ อ เสนอ วางแผน หรือ
แก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาเอกสาร/คู่มือเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ที่ 80 ชม.
เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อเสนอ แนวทางการใช้ระบบการติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณในแต่ละระบบให้แก่
หน่วยงาน หรือผู้เกีย่ วข้อง
ติดตามผลของการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ

160
ชม.
40 ชม.

วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้แก่ผู้ของรับคาปรึกษา เพือ่ จัดทาสรุปรายงานผลการให้
คาปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพือ่ นามา
พัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในปีต่อไป

24 ชม.

ผู้รับผิดชอบ

ผลการศึกษา วิเคราะห์
ระบบการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

กลุ่ม นผ.

แผนให้คาปรึกษา

กลุ่ม นผ.

บุคลากรกลุ่มนโยบายและ
แผนมีศักยภาพให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
เอกสาร/คู่มือเผยแพร่
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คาปรึกษา
บริการให้คาปรึกษา

กลุ่ม นผ.

ผลการติดตามการให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
สรุป/รายงานผลการให้
คาปรึกษา

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คู่มือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และคู่มือระบบงานติดตามประมาณอื่น ๆที่เกี่ยวช้อง
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กระบวนงานที่ 26
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ร่ ว มหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษาของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตงาน
3.1 การปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
3.2 การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คาจากัดความ
4.1 ปฏิบั ติงานร่ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูล สารสนเทศทาง
การศึกษาของหน่วยงานอื่น หมายถึง การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการอื่นภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มนโยบายและแผนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.3 หน่วยงานภายนอก หมายถึง ส่วนราชการภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมสาหรับ
การนาไปใช้ และการสืบค้นได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
5.3 เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือ
ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
5.4 ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
5.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
ให้
ผู้มีอานาจพิจารณา2. เสนอแนวทาง
การปฏิบัติงานให้
ผู้มีอานาจพิจารณา

เห็นชอบ

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 ค าสั่ ง การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการข้ อ มู ล
สารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
7.4 แบบรายงานสรุปผล
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
8.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
8.4 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
8.5 แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิก าร หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
1)
ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
ภ
ารกิ
จ
และบทบาทอ
านาจหน้
า
ที
ข
่
องส
านั
ก
งาน
120
1
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัด
ชม.
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
2) จีดทาคาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้า น
ภายนอก เพือ่ หาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 1.
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1) เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายต่อ
24 ชม.
ไม่เห็นชอบ
2
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการ
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือให้ดาเนินการเพิ่มเติม
2) กรณีไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของศึกษาธิการจังหวัด
3) ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เห็นชอบ

3

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

5

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป

ประสานขอความร่ว มมือกับ หน่ว ยงานอื่ น เพื่อ ให้ ข้ อมูลสารสนเทศทาง 48 ชม.
การศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมสาหรับการนาไปใช้
และการสืบค้นได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
60 ชม.
อื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

กลุ่ม นผ.

1) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้และ 24 ชม.
เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 2) เสนอผู้บังคับบัญชา 3) รวบรวมความรู้ให้
เป็นระบบและนาไปเผยแพร่

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 27
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตงาน
3.1 การปฏิบัติงานด้านการวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานด้ า นการวางแผนของหน่ ว ยงานอื่น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
4. คาจากัดความ
4.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่น
หมายถึง การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการอื่นภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มนโยบายและแผนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.3 หน่วยงานภายนอก หมายถึง ส่วนราชการภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ เพื่อให้การจัดทาแผน
มีความสอดคล้องกับนโยบาย บริบทของพื้นที่ และภารกิจของหน่วยงาน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
5.3 เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือ
ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
5.4 ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
5.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการร่วมกับหน่วยงานอื่น

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
ผู้มีอานาจพิจารณา2. เสนอแนวทาง

การปฏิบัติงานให้
ผู้มีอานาจพิจารณา

เห็นชอบ

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
วางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 คาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
7.4 แบบรายงานสรุปผล
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
8.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
8.4 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
8.5 แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1)
ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
ภ
ารกิ
จ
และบทบาทอ
านาจหน้าที่ของสานักงาน
1
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัด
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้ง
2) จัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ภายในและภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
การวางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1) เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายต่อ
ไม่เห็นชอบ
2
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการ
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้
ตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือให้ดาเนินการเพิ่มเติม
2) กรณีไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของศึกษาธิการจังหวัด
3) ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด

เวลา
120
ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม นผ.

24 ชม.

กลุ่ม นผ.

ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ เพื่อให้การจัดทา 48 ชม.
แผนมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย บริ บ ทของพื้ น ที่ และภารกิ จ ของ
หน่วยงาน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
60 ชม.
อื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

กลุ่ม นผ.

1) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้และ 24 ชม.
เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 2) เสนอผู้บังคับบัญชา 3) รวบรวมความรู้ให้
เป็นระบบและนาไปเผยแพร่

กลุ่ม นผ.

เห็นชอบ

3

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบตั ิงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

5

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไป

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 28
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/
โครงการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตงาน
3.1 การปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 การสนั บ สนุน การปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของ
หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คาจากัดความ
4.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/
โครงการของหน่วยงานอื่น หมายถึง การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการอื่นภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มนโยบายและแผนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.3 หน่วยงานภายนอก หมายถึง ส่วนราชการภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ
5.3 เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือ
ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
5.4 ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
5.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการร่วมกับหน่วยงานอื่น

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้า 158

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอก เพือ่ หาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้
ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอืน่
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
วางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 คาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
7.4 แบบรายงานสรุปผล
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
8.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
8.4 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
8.5 แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
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1
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัด
ชม.
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
กระทรวงศึกษาธิการ
ภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
2) จัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1) เสนอรายละเอียดที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายต่อ
24 ชม.
ไม่เห็นชอบ
2
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการ
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือให้ดาเนินการเพิ่มเติม
ให้ผู้มีอานาจพิจารณา
2) กรณีไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของศึกษาธิการจังหวัด
3) ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
เห็นชอบ

3

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบตั ิงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

5

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ เพื่อให้การ
48 ชม.
ติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย บริบทของ
พื้นที่ และภารกิจของหน่วยงาน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
60 ชม.
อื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

กลุ่ม นผ.

1) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้และ 24 ชม.
เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 2) เสนอผู้บังคับบัญชา 3) รวบรวมความรู้ให้
เป็นระบบและนาไปเผยแพร่

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 29
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการขอตั้ ง งบประมาณของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตงาน
3.1 การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการขอตั้ ง งบประมาณร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3.2 การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
4. คาจากัดความ
4.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานอื่น หมายถึง การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้ง
งบประมาณของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการอื่นภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มนโยบายและแผนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.3 หน่วยงานภายนอก หมายถึง ส่วนราชการภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่มีการประสานขอความร่วมมือ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านการขอตั้งงบประมาณ
5.3 ประสานรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการเพิ่มเติม ให้ สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงาน
5.4 ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
5.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการร่วมกับหน่วยงานอื่น

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้
ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
วางแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 คาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
7.4 แบบรายงานสรุปผล
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
8.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
8.4 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
8.5 แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1)
ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
ภ
ารกิ
จ
และบทบาทอ
านาจหน้าที่ของสานักงาน
1
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสังกัด
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) จัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ภายนอก เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน1. ศึกษา
การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เห็นชอบ

2
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ

3

3. ประสานการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง

4

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

5

5. เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป

เวลา
120
ชม.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม นผ.

1) เสนอรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 ชม.
ตามที่ได้รับมอบหมายต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้
ความเห็นในการดาเนินการตามภารกิจที่ได้มีการขอความร่วมมือให้
ดาเนินการเพิ่มเติม
2) กรณีไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของศึกษาธิการจังหวัด
3) ดาเนินการตามการสั่งการหรือให้ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
ประสานการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อศึกษาธิการ 48 ชม.
จังหวัด เพื่อทราบและสั่งการหรือให้ความเห็นในการดาเนินการเพิ่มเติม ให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
60 ชม.
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

กลุ่ม นผ.

1) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้และ 24 ชม.
เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 2) เสนอผู้บังคับบัญชา 3) รวบรวมความรู้ให้
เป็นระบบและนาไปเผยแพร่

กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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กระบวนงานที่ 30
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือรูปแบบที่สามารถนาใช้ ในการแก้ปัญหา ประกอบการ
ตัดสินใจ ติดตาม หรือปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือการพัฒนางานตาม
ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานในอนาคต ตาม
นโยบายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน หรือตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
4. คาจากัดความ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือตามข้อสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา โดยใช้กระบวนการวิจัย
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
1) กาหนดประเด็นที่เป็นปัญหา หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้หาข้อเท็จจริง
รูปแบบ หรือวิธีการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนั้น ๆ
2) ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหา หรือข้อสั่งการ
3) กาหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการวิจัย
4) ทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5) กาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัย
6) เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)
7) เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อของบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย หรือเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
8) ดาเนินการวิจัย จัดทาเครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล
9) วิเคราะห์ข้อมูล
10) เขียนรายงาน อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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11) นาเสนอผลการวิจัย ต่อศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
12) ประสานงานการจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุม
13) น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ทราบก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
14) ประสานงานนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
15) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ
16) นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ผลการวิจัย หรือตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาหรือความต้องการ
ในการพัฒนาที่อยู่ในขอบข่ายภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน
2. กาหนดหัวข้อ หรือประเด็นปัญหาในการวิจัย
3. ทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัย
5. เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)
6. เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และของบประมาณสนับสนุน
การทาวิจัย หรือเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
7. ดาเนินการวิจัย จัดทาเครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
9. การเขียนรายงาน อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
10. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
การเผยแพร่ผลการวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่เหมาะสมกับลักษณะหรือประเภทของการวิจัย
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)
2) นโยบายไทยแลนด์ 4.0
9. เอกสารอ้างอิง
1) ทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องการการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
2) หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
3) เทคนิคการวิจัยและการออกแบบการวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือรูปแบบที่สามารถนาใช้ในการแก้ปญ
ั หา ประกอบการตัดสินใจ ติดตาม หรือปรับเปลีย่ นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือการพัฒนางานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 2) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานในอนาคต ตามนโยบายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1) รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ 2) ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหา 120
กลุ่ม นผ.
1
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาหรือความ
หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 2) แสดงให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ที่จะต้องแก้ไข ชม.
ต้องการในการพัฒนา
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น มีข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง/จุดอ่อน เป็นต้น

2

2. กาหนดหัวข้อ หรือประเด็นปัญหาในการวิจยั

3

3. ทบทวนเอกสารหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

4

4. กาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัย

5

5. เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

6

6. เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และขอ งปม.
สนับสนุนการทาวิจัย หรือเสนอขอ งปม.จากแหล่งทุนอื่น

7

7. ดาเนินการวิจยั จัดทาเครื่องมือการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูล

8

8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

9

9. เขียนรายงาน อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

10

10. การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
และการเผยแพร่ผลการวิจัย

1) กาหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา อาจกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไว้กว้างๆ ก่อน หัวข้อเรื่องอาจ 24 ชม.
ปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม
1) การศึกษาเอกสาร ค้นหาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ นโยบาย องค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เคยศึกษามาก่อน 120
2) จัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปกาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ชม.
1) สรุปประเด็นการทบทวนเอกสาร จัดหมวดหมู่ตัวแปรต้น ตัวแปรตามที่เกี่ยวข้อง 2) เลือกทฤษฎี แนวคิด 24 ชม.
หลักการที่สอดคล้องกับบริบทที่จะศึกษา อธิบายเหตุผลและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 3)
เขียนแผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์ ลาดับก่อนหลังของตัวแปรที่จะศึกษา
1) วิเคราะห์เนื้อหา กาหนดขอบเขตเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบเครื่องมือที่ใช้
24 ชม.
2) กาหนดเครื่องมือที่ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นาเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขอนุมัติดาเนินการ และของบประมาณสนับสนุนจาก
8 ชม.
หน่วยงานหรือแหล่งทุนอื่น

กลุ่ม นผ.

1) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 2) กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างและ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์นามาวิเคราะห์ผลต่อไป

กลุ่ม นผ.

120
ชม.

1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้วิจัยตามลักษณะของข้อมูล 2) แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้าง 48 ชม.
ข้อสรุป เชื่อมโยงเพื่อหาคาอธิบาย และข้อสรุปทั้งหมดเพื่อหาคาตอบภายใต้กรอบความคิด หรือทฤษฎี เพื่อให้
ได้คาตอบที่น่าเชื่อถือ และแม่นยาที่สุด
48 ชม.
1) อภิปรายเป็นรายข้อตามความมุ่งหมายของการวิจัย/อธิบายลักษณะผลที่เกิดขึ้น 2) การเขียน

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

กลุ่ม นผ.
กลุ่ม นผ.

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการวิจัย
1) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 2) เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 3) รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบและนาไปเผยแพร่

48 ชม.

กลุ่ม นผ.

เอกสารอ้างอิง 1) ทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องการการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2) หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย 3) เทคนิคการวิจัยและการออกแบบการวิจัย
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คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวั นที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงให้ยกเลิ ก
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 และประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งหน่วยงานภายในและกําหนด
หน้ าที่ความรั บผิ ดชอบ ในข้อ 1 สํ านั กงานศึกษาธิ การภาค แบ่ งกลุ่ ม งานภายในเป็น 5 กลุ่มข้ อ 3 สํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอํานวยการ 2) กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6) กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน การทํางานของ
สํานักงานศึ กษาธิ การจังหวั ดได้ดํ าเนิ นงานมา 1 ปี 5 เดื อน พบว่า มีกรอบภารงานตามประกาศไม่ ชัดเจนและ
เกี่ยวเนื่องกันหลายกลุ่มงานจึงส่งผลให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําสั่ง
ที่ สป 1318/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และคําสั่งที่ สป. 1416/ 2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการปฏิบั ติงานสํานักงานศึกษาธิการจั งหวัด เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ
วิเคราะห์ ภารกิจของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ยกร่ างคู่มื อการปฏิ บั ติ งานในแต่ ละกลุ่ มงานในสํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบดําเนินการจัดพิมพ์หรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้วยวิธีที่
หลากหลาย
ในการนี้คณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงได้จัดทําร่าง
คู่มือฯ นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนิ นงานของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจังหวัด ขอขอบคุ ณศึ กษาธิการจั งหวัด ผู้บริหาร ศึกษานิ เทศก์ ตลอดจน
คณะทํางานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําร่างคู่มือฉบับนี้
สําเร็จลุล่วงด้วยดี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บทที่ 2 การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
- งานที่ ๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
- งานที่ ๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
จัดทําแผนรองรับการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง
- งานที่ ๓ งาน สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
- งานที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ
บทที่ 3 การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
- งานที่ ๑ งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- งานที่ ๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บทที่ 4 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
- งานที่ ๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
คณะทํางาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และ
ตามที่ กศจ. มอบหมาย
- งานที่ ๒ จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
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๒
๔
๕
๑๐

๑๖
๒๑
๒๔
๒๕
๓๐
๓๖
๔๐
๔๑

๕๐

สารบัญ (ต่อ)
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
- งานที่ ๔ งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บทที่ 5 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานที่ ๑ งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานที่ ๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทที่ 6 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
- งานที่ ๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
- งานที่ ๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
- งานที่ ๔ งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
- งานที่ ๕ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
- ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
- ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม)
- ภาคผนวก ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ระยะที่ 3
กองบรรณาธิการ

หน้า
๕๖
๕๙
๖๓
๖๔
๗๐
๗๕
๗๖
๘๐
๘๔
๘๘
๙๒

บทที่ 1
บทนา
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด สั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ตามประกาศส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แบ่งหน่วยงานภายใน สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑1 ของคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๓ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค ครั้ ง ที่ 7/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ และมติ อ.ก.พ.
กระทรวงศึ กษาธิ การ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึ งให้ ยกเลิ กประกาศ
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง การแบ่งหน่ วยงานภายในสานักงานศึกษาธิ การภาค และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑1 เมษายน ๒๕๖๐ และประกาศการแบ่ง
หน่วยงานภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มอานวยการ 2) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน ๔) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยกลุ่ม
นิเทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล มีภาระหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ 10 ข้ อ ดั งนี้ 1) รับผิ ดชอบงานธุรการของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้ าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ๒) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่รับผิดชอบ ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดั บและทุ กประเภท รวมทั้ ง ติ ดตามและประเมิ นผลระบบบริหารและการจั ดการศึกษา ๔)ประสานและ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของ
กระทรวง ๒) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๗) สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 8) จัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานและก าหนดตั วชี้ วั ดการ ด าเนิ นงานในลั กษณะตั วชี้ วั ดร่ วมของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงาน และ
สถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การในจังหวัด 9) ขั บเคลื่ อนระบบการประกั นคุณภาพการศึ กษา ๑๐)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการแบ่งโครงสร้างของกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน
ดังนี้
1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่
1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
1.3 งาน สั่ งการ กากั บ ดู แล เร่ งรัด ติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่
3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
4.2 งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. กลุ่มงานสนับสนุน
การตรวจราชการ

2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

4. กลุ่มงานบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 4)
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผน
รองรับการตรวจราชการ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง (ข้อ 5)
1.3 งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 7)
1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 9)
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย (ข้อ 10)

2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน
เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
(ข้อ 2)
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา (ข้อ 3)
2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล (ข้อ 9)
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข้อ 10)

3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (ข้อ 9)
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
(ข้อ 9)
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย (ข้อ 10)

4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่
ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
(ข้อ 1)
4.2 งานจัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด (ข้อ 8)
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อ 9)
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข้อ 10)

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร (ข้อ 6)
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 6)
5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
(ข้อ 9)
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(ข้อ 10)

ที่มา : ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๐
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3

บทที่ ๒
การปฏิบัตงิ านสนับสนุนการตรวจราชการ
การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีกรอบภาระงานภายในกลุ่มจานวน 4 งาน และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3. งานสั่ งการ ก ากั บ ดู แล เร่ งรั ด ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ
4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ
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งานที่ 1
งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
ชื่องาน งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
๑. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้รับการตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตงาน
2.1 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เดือน
สิงหาคม)
2.3 ประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
3. คาจากัดความ
3.๑ การสนับสนุนการตรวจราชการ หมายถึง การให้ความร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.๒ ผู้ตรวจราชการ หมายถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.๓ ผู้รับการตรวจราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน
3.๔ ประเด็นการตรวจราชการ หมายถึง เป้าหมาย ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การประเมินตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.๕ หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย
3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด
4.2 ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 รวบรวมจัดทายกร่างคู่มือการประเมิน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 ทาหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.5 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.6 รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลเพื่อจัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
4.7 จัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.8 ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ

ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

พิจารณากรอบประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไม่
ยอมรับ

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

จัดทาคู่มือการประเมิน
จัดทากรอบประเด็นการประเมิน

ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณของแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

8

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อประสาน ประชาสัมพันธ์ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน่วยงานการศึกษาทราบ พร้อมรับ
การตรวจ ติดตาม
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
100 ชั่วโมง
1. คาสั่งแต่งตั้ง
1-3
นิเทศฯ
2. ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็น
คณะกรรมการ
ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
2. ยกร่างคู่มือการประเมิน
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รวบรวมจัดทายกร่างคู่มือการประเมิน

4-7
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4. ทาหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง
นโยบายการตรวจราชการ ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัด
ไม่ยอมรับ
พิจารณากรอบประเด็น
ปรับปรุง
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการและรับฟังข้อคิดเห็น
ตาม
6. รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการ
ข้อเสนอแนะ ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
และข้อเสนอแนะ
- กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาไม่เป็นที่ยอมรับ ดาเนินการ
ยอมรับ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 7
จัดทาคู่มือการประเมิน
- กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาเป็นที่ยอมรับ ดาเนินการต่อไป
ตามข้อ 7
7. จัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8. ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบ
การตรวจราชการ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

๓๖0 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการประเมินการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผล

ประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลสอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด

กลุ่ม
นิเทศฯ

-คณะ
กรรมการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 2
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
ชื่องาน งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ
1.2 เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม)
2.3 การประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
2.4 การดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด
3. คาจากัดความ
3.1 ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นมาตรการสาคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สูงสุด
3.3 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย
3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จัดทาแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะทางาน
4.๓ แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด
4.๔ จัดประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษา
4.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด
4.๖ จาแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
4.๗ จัดทายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด
4.๘ เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา
- กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ ๕.7 แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10
4.9 แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล
4.๑๐ ประสาน/ทาหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อหน่วยงานการศึกษา
4.๑๑ ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินและแบบตรวจราชการที่กาหนด
4.๑๒ จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
4.๑๓ เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
กศจ. เพื่อพิจารณา เสนอแนะ/สั่งการ
- กรณีเสนอแนะ/สั่งการ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 4.12 แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 4.14
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 4.14
4.14 รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection
สานักงานศึกษาธิการภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาทุกสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทางานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด
จัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เสนอแผนฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

เห็นชอบ

แจ้งปฏิทินและเครื่องมือการตรวจราชการ ตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ

ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
เสนอรายงานผล
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อพิจารณา/สั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ
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เห็นชอบ

รายงานผลการตรวจราชการ
ต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการภาค
และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด
6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบบันทึกการตรวจราชการ
6.๒ แบบรายงานการตรวจราชการ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณของแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทาข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ

2. เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
1.
ศึ
ก
ษาบทบาทหน้
า
ที
่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ
1-2
ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อติดตาม

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

60 ชั่วโมง

แนวทางกระบวนการตรวจ
ราชการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

3. แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด
4. จัดประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา

๔๘ ชั่วโมง

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ภาพรวมระดับจังหวัด
6. จาแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
7. จัดทายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด
8. เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา
- กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 7
แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 10
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 10
9. แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล
10. ประสาน/ทาหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อ
หน่วยงานการศึกษา
11. ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
ปฏิทินและแบบตรวจราชการที่กาหนด

๑๘0 ชั่วโมง

รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
กรรมการ

๑๘0 ชั่วโมง

-ยกร่างแผนการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลาดาเนินการ

2. จัดทาแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะทางาน

3-4
5-6

7-9

คณะทางานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด

จัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอแผนต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

เห็นชอบ
แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ

10-11

ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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-ยกร่างแผนการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล
ฉบับสมบูรณ์
-ปฏิทินการตรวจราชการ
-แบบบันทึกการตรวจราชการ
(แบบ รต.1,2)
240 ชั่วโมง

แบบบันทึกการตรวจราชการ
(แบบ รต.1,2)

กลุ่ม
นิเทศฯ

ลาดับที่
12-13

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
เสนอรายงานผล
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อพิจารณา/สั่งการ

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

12. จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล
13. เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อ
คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. เพื่อพิจารณาสั่งการ
- กรณีเสนอแนะ/สั่งการ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 12
แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 14
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 14

240 ชั่วโมง

-รายงานผลการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล

14. รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection สานักงานศึกษาธิการ
ภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจ
ราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัด

240 ชั่วโมง

-รายงานผลการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล
-ระบบ E-Inspection

ผู้รับผิดชอบ

เห็นชอบ
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รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 3
งานสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
ชื่องาน งานสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่ง
การของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
2. ขอบเขตงาน
หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
3. คาจากัดความ
3.1 การสั่งการ กากับ ดูแล หมายถึง การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นมาตรการสาคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด
3.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา หมายถึง ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 แต่งตั้งกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.2 ประชุม วางแผน และกาหนดแนวทางการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.3 จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
4.4 ดาเนินการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.5 สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
4.6 สรุปและจัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.7 เสนอรายงานสรุปผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อทราบ
4.8 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพื่อพัฒนาต่อไป
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทา
แบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ลงพื้นที่สุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
จัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
เสนอรายงานสรุปผล
การกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อทราบ

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ

เห็นชอบ

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบบันทึกการนิเทศ กากับ ติดตาม
6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุ กสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1
1. แต่งตั้งกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
45 ชั่วโมง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
ของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
สถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ราชการ และ กศจ.
2-3
2. ประชุม วางแผน และกาหนดแนวทางการกากับ
257 ชั่วโมง แบบบันทึกการกากับ ดูแล
ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เร่งรัด ติดตามและ
จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของ
ผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
3. จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
4-5
4. ดาเนินการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
๓๕๐ ชั่วโมง แบบบันทึกการกากับ ดูแล
ลงพื้นที่สุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
เร่งรัด ติดตามและ
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงาน
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
6
6. สรุปและจัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด
๑๐๕ ชั่วโมง สรุปรายงานผลการกากับ
จัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกสังกัดในจังหวัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
7
7. เสนอรายงานสรุปผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
๓๕ ชั่วโมง
ปรับปรุง
เสนอรายงานสรุ
เสนอรายงานผลปผล
และประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
การตรวจราชการฯ
รรมการบริหารราชการ
การกากับ ดูแล เร่ต่องคณะอนุ
รัด ติดกตามและประเมิ
นผล
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อทราบ
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา/สั่งการ
เสนอแนะ/สั่งการ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพือ่ ทราบ เห็นชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
ทางาน

กลุ่ม
นิเทศฯ

กลุ่ม
นิเทศฯ

ลาดับที่
8

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพื่อพัฒนาต่อไป

รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
๓๔ ชั่วโมง
8. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบ
เพื่อพัฒนาต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

1.

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 4
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
3. คาจากัดความ
งานส่ง เสริมและพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ หมายถึง การปรับปรุง และ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับบริบท
สภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการ
จัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
4.๔ สรุป รายงานผลการวิจัย
4.๕ นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการของ
จังหวัด
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
หรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการ
เพื่อรองรับการตรวจราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ

สรุป รายงานผลการวิจัย

นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
บริการจัดการเพื่อรองรับการ และตรวจราชการของจังหวัด

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบรายงานผลการวิจัย
6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี
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9. ชื่องาน (กระบวนงาน) งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
๒. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

1.

รายละเอียดงาน
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือ1)กระบวนการ
บริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย
5) นาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการ
เพื่อรองรับการตรวจราชการ

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

๓๖๕ ชั่วโมง

คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย ทีเ่ กี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือ
๑๒๖๐ ชั่วโมง กระบวนการบริการ
จัดการเพื่อรองรับการ
ตรวจราชการ
๖๓๐ ชั่วโมง
๒๔๐ ชั่วโมง
๔๒๐ ชัว่ โมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุ ดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

บทที่ 3
การปฏิบัตงิ านบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจานวน 3 งาน
และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่ง รัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ ๑
งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ชื่องาน งานขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2. ขอบเขต
ดาเนินงานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจาเป็นที่ได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการดาเนินงานนั้นต้องไม่ซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คาจากัดความ
3.1 การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการดาเนินงานของ
ผู้บริหารร่วมกับครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3.2 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัด
3.3 การขับเคลื่อน หมายถึง การผลัก หรือ ดันให้การดาเนินงานต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
3.4 การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมื อ
ปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทาให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้การ ดาเนินงานเน้นไป
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.5 การติ ดตาม หมายถึง การเก็ บรวบรวมข้ อ มูล การปฏิ บั ติง านตามแผนที่ กาหนดไว้ เพื่อ น าข้ อ มูล มา
ประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.6 การประเมินผล หมายถึง การนาข้อมูลจาการวัดผลการดาเนินงานการบริหารการจัดการศึกษาจาก
เครื่องมือแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดและตัดสินใจสรุป
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
- สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
- ศึกษา สารวจสภาพปัญหา ความต้องการการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทและบริบทในพื้นที่รับผิดชอบ
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4.๒ วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท
4.๒.๑ พิจารณากาหนดคุณสมบัติของคณะทางานฯ
4.๒.๒ กาหนด บุคคลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯ
4.๒.๓ ประสานรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.๒.๔ จัดทาหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯเสนอ ศธจ. ลงนาม
และจัดส่งหนังสือฯ
4.๒.๕ รวบรวมรายชื่อคณะทางานฯ เสนอ ศธจ. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯ
4.๒.๖ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ จัดทากรอบแนวทางฯ
4.๒.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด
4.๒.๘ เสนอคาสั่งแต่งตั้งฯ คณะกรรมการ โดยให้ประธาน กศจ. แต่งตั้ง
4.๒.๙ แจ้งและส่งคาสั่งแต่งตั้งเพื่อทราบ พร้อมทั้งเชิญประชุม
4.๒.๑๐ วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- กาหนดประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- ลาดับความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- จัดทาร่างกรอบการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- กาหนดกิจกรรมการการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- ทาปฏิทินปฏิบัติการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
4.3 เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ (กาหนดเป็นคาสั่งที่ 19 ข้อ 8 (2) ) ตามลาดับ
4.๔ ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด
4.๕ รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เสนอ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาสั่งการ
4.๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภาพ งานบูรณาการขับเคลือ่ น ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด

วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้า
ฃ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท(ตามขั
้นตอนที่ 5.2.1-5.2.10)
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ กศจ.
พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ

รับทราบ

ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด

รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ
รับทราบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
6.2 แผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.2 นโยบายของรัฐบาล
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการ
80 ชั่วโมง
กลุม่
1
มีข้อมูลสภาพปัจจุบัน
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
นิเทศฯ
ปัญหาและความ
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน
- สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้องการเกี่ยวกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
การบริหารจัดการศึกษา
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ของหน่วยงานทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
การศึกษา
- ศึกษา สารวจสภาพปัญหา ความต้องการการบริหารจัด
๒-๕

วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท (ตามขั้นตอนที่ 5.2.1-5.2.10)

เสนอแผนการขับเคลื่อ น ประสาน เร่ง รั ด
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินลการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทา ง
การศึ ก ษา ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรร มกา ร
อนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุท ธศาสตร์
และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ
ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด

ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

การศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
บริบทในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ตามลาดับขั้นตอน
๓. เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ
๔. ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด
๕. รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาสั่งการ

100 ชั่วโมง

๖

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

๖. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การตัดสินใจ

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
กรรมการ

มีเอกสารรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา ที่คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ.ร้บทราบและให้
ข้อเสนอแนะ สั่งการ

รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เสนอ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ

ยอมรับ

มีแผนการขับเคลื่อนและการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
กศจ.

12 ชั่วโมง

เผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้

กลุ่ม
นิเทศฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ 2
งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับ และทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ชื่องาน งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
1.2 ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. ขอบเขต
ดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจาเป็นที่ได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการ
ดาเนินงานนั้นต้องไม่ซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คาจากัดความ
3.๑ บูรณาการการนิเทศ หมายถึง กระบวนการแนะนา ช่วยเหลือสถานศึกษาภายในจังหวัด โดยการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ผู้บริหาร, ครู) ได้
วางแผนทางานร่วมกันเพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือทาให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2 การส่งเสริม สนับสนุน หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ดีขึ้น
3.3 งานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานทุกชนิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 แนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีช่ ่วยให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา
หรือตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน และสามารถปรับปรุงตัวและดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
4.๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
หน่วยงานระดับจังหวัด ตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วแต่กรณี
- กาหนด บุคคลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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- ประสานรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
- เสนอผู้บริหารลงนาม และจัดส่งหนังสือฯ
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการ เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- เสนอคาสั่งแต่งตั้งฯ ให้พิจารณาลงนาม
- จัดส่งคาสั่งฯ ให้คณะกรรมการเพื่อทราบ พร้อมทั้งเชิญประชุม
4.๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
- การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา เพื่อทราบสภาพ ที่แท้จริง โดยใช้วิธีการสารวจ
- ศึกษาสภาพและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับ ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัด
- สภาพที่เป็นปัญหาและความต้ องการการดาเนินการหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภทในพื้นที่จังหวัด
- สังเคราะห์ข้อมูลและกาหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา
- กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการส่ง เสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.๒ วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ทุก
ระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
4.๒.๑ ทาหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนวางระบบหรือ
แนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ
4.๒.๒ ประชุมคณะทางานวางแผนจัดทากรอบประเด็นการติดตาม/
- วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ การ
นิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- กาหนดประเด็นเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- ลาดับความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ
การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- กาหนดกิจกรรมการนิเทศบูรณาการ
- ทาปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ
4.๒.๓ จัดทาเครื่องมือ/จัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการ
- สร้างคู่มือการนิเทศบูรณาการ/คู่มือการนิเทศ
- สร้างแบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมินค่า แบบสังเกตพฤติกรรม
- หาคุณภาพและทดลองใช้เครื่องมือ
- ปรับปรุงเครื่องมือ
- จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.๒.๔ ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ
- ประชุมคณะทางานใน ศธจ. เพื่อการทบทวน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ งบประมาณ
เวลา ประสานคน และประสานแผนงาน
- จัดทาร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ นาเสนอคณะกรรมการ
4.๒.๕ ขั้นเตรียมการ
1) ทาหนังสือเชิญประชุมคณะทางานของ ศธจ. ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- กาหนดงานที่จะทา
- แบ่งงานรับผิดชอบ
- บันทึกขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารการประชุม) วัสดุ อุปกรณ์การประชุม
2) เตรียมการจัดหาสถานที่จัดประชุมคณะนิเทศ/นิเทศบูรณาการ
4.๓. ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ งานวิชาการและการแนะ
แนวทุกระดับ ทุกประเภท
4.๓.๑ ประชุมคณะทางานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ
- เสนอกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ คณะทางาน
- เสนอการจัดสายการนิเทศ/ นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล
- จัดระบบการนิเทศที่สอดคล้องกับทุกหน่วยงานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- การกาหนดแผนในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ
- จัดทาตารางการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ
- จัดเตรียมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ์ตามความต้องการและการร้องขอของหน่วยงานต่างๆ
- ปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวทาง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กศจ.
- จัดทาบันทึกเสนอร่างกรอบแนวทางฯ เสนอผู้บริหารให้ทราบ / ข้อเสนอแนะ
4.๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
- จัดทาหนังสือการประสานฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยงานทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หน่วยงานระดับจังหวัด เสนอ ศธจ. ลงนาม
- จัดส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงาน
- ประสานทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
- ประสานกาหนดเวลาในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ในแต่ละช่วง
4.๓.๓ ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลตามแผนที่กาหนด
4.๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล
4.๓.๕ จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.๓.๗ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4.๓.๘ การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและ
แนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทุกระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศ
และแนะแนวการศึกษา ฃตามลาดับขั้นตอน
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ประสานแผนงาน/บูรณาการ ประชุมคณะทางาน
ใน ศธจ. จัดทาร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุก
ระดับ นาเสนอคณะกรรมการ ตามลาดับขั้นตอน

รับทราบ

ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ งานวิชาการและ
การแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภทตามลาดับขั้นตอน
จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
รับทราบ

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ
และเผยแพร่ผลงาน ขั้นตอน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
แผนการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.2 นโยบายของรัฐบาล
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
- คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ
- คู่มือการนิเทศภายใน
- คู่มือการแนะแนวการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงาน
80 ชั่วโมง
กลุม่
1
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
๒-๕

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่น
ทุกระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศฯตามลับขั้นตอน

ประสานแผนงาน/บูรณาการ
ตามลาดับขั้นตอน

ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการฯ
ตามลาดับขั้นตอน
จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ขั้นตอน
ยอมรับ

๖

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ
๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ

นิเทศฯ

๒. วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับ
๓๖0 ชั่วโมง
หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นทุกระดับทุกประเภทที่มีส่วนที่
เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
๒.๑ ทาหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนวางระบบหรือแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ
๒.๒ ประชุมคณะทางานวางแผนจัดทากรอบประเด็นการติดตาม/
๒.๓ จัดทาจัดทาเครื่องมือ/จัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการ
๒.๔ ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ ๒.๕ ขั้นเตรียมการ
๔๒๐ ชั่วโมง
๓. ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศ
บูรณาการ งานวิชาการและการแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภท
๓.๑ ประชุมคณะทางานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศ
๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๓.๓ ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามO
๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณา
การ ติดตามและประเมินผล
๓.๕ จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓.๗ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

๓.๘ การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงาน

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ, คู่มือการนิเทศภายใน และคู่มือการแนะแนวการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

12๐ ชั่วโมง

เผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้

กลุ่ม
นิเทศฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ
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งานที่ ๓
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลให้ ดี ขึ้ น เพื่ อให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บบริ บท สภาพสั งคม และการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา / นิเทศ
บูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับงานวิจัย
- ศึกษาหลักการทาวิจัยระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย
4.๒ การวางแผนการวิจัย
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการวางแผนการวิจัย
- กาหนดแนวทางดาเนินการวิจัย
- ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
4.๓ การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
- การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยศึกษา
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
4.๔ การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
4.๕ การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาหรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
/ นิเทศบูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการวิจัย
การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑-๖
๑. ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริม

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
๓๖๐ ชั่วโมง
คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
๗๐ ชั่วโมง
แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้
๖๓๐ ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา / นิเทศบูรณาการ หรือแนวทาง
การนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒. การวางแผนการวิจัย
๓. การดาเนินการวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และ
๒๑๐ ชั่วโมง
ประเมินผล
๔.การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการ ๔๒๐ ชั่วโมง
วิจัย๕. การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อ พัฒนา
ระบบการนิเ ทศการศึกษาหรือ แนวทางการ
นิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๓๔ ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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บทที่ ๔
การปฏิบัตงิ านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจานวน 4 งาน และ
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการนิเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 1
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางาน
ที่เกีย่ วข้อง
1.๒ เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
3. คาจากัดความ
3.๑ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง คณะกรรมการตามข้อ ๘(๙) และข้อ
๙ ของคาสั่ง หัวหน้า คณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรู ปการศึกษาในภูมิภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีหน้าที่ ช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่
๑) การขับเคลื่อนประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การเกี่ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการ การนิ เ ทศ แนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้ านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การจั ด ทากรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านและก าหนดตั ว ชี้วั ด การดาเนิน การใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๗) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
๘) การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มอบหมาย และตามที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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3.๒ ดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินงานให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาใน จัง หวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนาเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อวางแผนการดาเนินงานงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ และคณะท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ ป็ น ไปตามอ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
4.๒ วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และกาหนดปฏิทินการประชุม
4.๓ จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามกาหนด
ปฏิทิน และเสนอวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ทราบล่วงหน้า
4.๔ เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประชุม และเชิญผู้เกี่ยวข้องตามวาระการ
ประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
4.๕ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ปฏิบัติหน้าที่บันทึกการประชุมตามวาระการประชุม
4.๖ จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.๗ แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4.๘ จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาชาติ
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
จัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
ผู้เกี่ยวข้องประชุม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
บันทึกการประชุม

จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
ไม่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ยอมรับ

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อเผยแพร่
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบฟอร์ม ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ........................ ประจาปี ……………………………….
วันที่ ...................เดือน ............................................................พ.ศ………………………………………
ณ ห้องประชุม......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑......................................................................
๑.๒........................................................................
๑.๓......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ....... / ................. เมื่อวันที่.................................
๒.๑.....................................................................
๒.๒......................................................................
๒.๓.....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง (ถ้ามี)
๓.๑.....................................................................
๓.๒.....................................................................
๓.๓.....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑.......................................................................
๔.๒........................................................................
๔.๓.......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระ ที่ ๖ เรื่องอื่น
6.๒ แบบฟอร์มรายงานการประชุม
รายงานการประชุม..........................................
ครั้งที่......./................
เมื่อวันที่...................................................
ณ .....................................................
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ผู้มาประชุม
1. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
2. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
3. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
4. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
5. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
6. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
7. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
8. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
9. นาย/นาง....................................... ตาแหน่ง...........................................
10. นาย/นาง...................................... ตาแหน่ง...........................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธาน

เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นาย/นาง..............................................
2. นาย/นาง..............................................
3. นาย/นาง..............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นาย/นาง..............................................
2. นาย/นาง..............................................
3. นาย/นาง..............................................
เริ่มประชุมเวลา……………. น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
..............................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่................. ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
3.1......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
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3.2......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
4.1......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5. เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
5.1.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
6.2......................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
เลิกประชุมเวลา…………………. น.
(...........................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
(...........................................)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๗. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
7.5 นโยบายของรัฐบาล
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7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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๘. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ลาดับที่
๑

๒-๔

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประชุม

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๑.ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๑๘0 ชั่วโมง

๑. แผนการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

๒. วางแผนการประชุมจัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๓. จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๔. เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ประชุม
๕. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด

4๒0 ชั่วโมง

๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
ข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๕-๖
จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๖. จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๗. แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

4๒0 ชั่วโมง

๑. รายงานสรุปการประชุม
ตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มนิเทศฯ

๘. จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

240 ชั่วโมง

๑. รายงานผลการเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการ
เผยแพร่

กลุ่มนิเทศฯ

๑๐๕ ชั่วโมง

ไม่
ยอมรับ

ยอมรับ

แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

๗
รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ 2
งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ชื่องาน งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1.2 เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด
1.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
1.5 เพื่อสรุป รายงานการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
2. ขอบเขตงาน
2.1 งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด
2.3 การนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอบเขตในการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือ
ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
3.๓ ตัวชี้วัดร่วม หมายถึง กรอบการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการ
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.2 จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.3 เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
4.4 นากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบนามาประกาศใช้
4.5 ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการ และชี้แจงการจัดทาคา
รับรองการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
4.6 นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด
4.7 สรุปผล รายงานผลการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด แก่คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.8 นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

ประกาศใช้
เห็นชอบ
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการ และชี้แจงการ
จัดทาคารับรองการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัด
นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อ
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามกรอบคารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมที่
กาหนด โดยผู้นิเทศสามารถกาหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด
6.2 แบบฟอร์ มการสรุปรายงาน การด าเนินงานตามกรอบคารับรองการปฏิบัติ ง านและตัวชี้วั ดร่วมที่
กาหนด โดยผู้นิเทศสามารถกาหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
7.5 นโยบายของรัฐบาล
7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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8. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ลาดับที่
๑

๒

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

ปรับปรุง

ประกาศใช้

๓

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

๑๘0 ชั่วโมง

๒. จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัด การดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
๓. เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. นากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่ผ่าน
ความเห็นชอบนามาประกาศใช้

๑๘0 ชั่วโมง

๑. ข้อมูลในการจัดทากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. ประกาศการใช้กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

๕. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การดาเนินการ และชี้แจงการจัดทาคารับรองการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
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๒๑๐ ชั่วโมง

๒๑๐ ชั่วโมง

๑๘0 ชั่วโมง

๑. ความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

กลุ่ม
นิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ลาดับที่
๔-๖

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและปรับปรุง
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อหน่วยงานทาง
การศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๖. นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
๗. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด แก่
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

๑,๒๖๐
ชั่วโมง

๘. นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมา
ทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน
๑. กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ
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งานที่ 3
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
3. คาจากัดความ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การเกี่ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการ การนิ เ ทศ แนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การจัดทาจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๗) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์
4.๔ สรุป รายงานผลการวิจัย
ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.๕ นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
สรุป รายงานผลการวิจัย

นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบรายงานผลการวิจัย
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
8. เอกสารอ้างอิง
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ลาดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้1)า
วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย
๕) นาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
คุณภาพของวิเคราะห์
๑๘0 ชั่วโมง
วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ นิเทศฯ
บริหารราชการเชิง
๑,๒๖๐ ชั่วโมง ยุทธศาสตร์
๒๘0 ชั่วโมง
๒๔0 ชั่วโมง
๒๔๐0 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๔
งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ชือ่ งาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.๒ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
งานบริ หารทั่ วไป งานข้ อมู ลสารสนเทศ งานประชาสั มพั นธ์ และงานอื่ นๆ ที่ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ศึกษานิเทศก์
3. คาจากัดความ
งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ได้แก่
1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.6 นาแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7 งานเดินหนังสือ
2. งานเอกสารการพิมพ์
2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ
2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.3 การทาสาเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
2.4 การเรียบเรียง และจัดทารูปเล่ม
2.5 การจัดพิมพ์คาสั่ง
3. งานประชุม
3.1 การจัดทาหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม
3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
3.4 การบันทึกการประชุม
3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

4. งานประชาสัมพันธ์
4.1 การนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
4.๒ การจัดทาเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
4.๓ การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
5. งานพัสดุ
5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษากรอบการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน
4.๒ วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.๓ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้
1) งานสารบรรณ
1.1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
1.4) งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ
1.5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.6) นาแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7) งานเดินหนังสือ
2) งานเอกสารการพิมพ์
2.1) การพิมพ์หนังสือราชการ
2.2) การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.3) การทาสาเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
2.4) การเรียบเรียง และจัดทารูปเล่ม
2.5) การจัดพิมพ์คาสั่ง
3) งานประชุม
3.1) การจัดทาหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม
3.2) การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3.3) การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
3.4) การบันทึกการประชุม
3.5) การจัดส่งรายงานการประชุม
4) งานประชาสัมพันธ์
4.1) การนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
4.๒) การจัดทาเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

4.๓) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
5) งานพัสดุ
5.1) งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
5.3) งานเบิกจ่ายพัสดุ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบัญชา
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ศึกษา กรอบการดาเนินงาน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอืน่ ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบัญชา

6. แบบฟอร์มที่ใช้
๗. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

๘. กระบวนและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๒ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
๑. แผนการประชุมคณะอนุกรรมการ กลุม่
๑.ศึกษา กรอบการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
๑๘0 ชั่วโมง
๑
ศึกษา กรอบการดาเนินงาน
ประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

๒-๓

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

๔

รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

๒. วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๓. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

๑,๘๐0 ชั่วโมง

๔. จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

๑๘0 ชั่วโมง

๒๔0 ชั่วโมง

บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นิเทศฯ

๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะ
ของอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

๑. รายงานผลการเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการเผยแพร่

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 5
การปฏิบัตงิ านพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
การปฏิบัติงานงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามีกรอบกระบวนงานภายใน
กลุ่มจานวน 2 งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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งานที่ 1
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ชือ่ งาน งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
1.3 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงาน
การศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด
1.4 เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุก
หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ประสานงานสร้างความเข้าใจงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
2.3 ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด
2.4 นิเทศ ติดตาม กากับแบบบูรณาการ ในการดาเนินการระบบการประกันคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด
3. คาจากัดความ
3.1 แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประกาศใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
3.3 หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกสังกัด
3.4 คณะกรรมการระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด
ประกอบด้วย
3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) สถาบันพระบรมราชชนก
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาทุกสังกัด
4.2 นาผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก
สังกัดมาจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด
4.3 จัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
4.5 นิเทศ ติดตาม กากับ หรือดาเนินการ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเพื่อทราบและเผยแพร่
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

66

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 แบบสรุปข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.3 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม กากับ
6.4 แบบสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการการศึกษา พ.ศ. 2560
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด
8. เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

67

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
4. เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๙๕ ชั่วโมง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่ม
1
2.ประสานหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ศึกษาบริบท
๑๘๐ ชั่วโมง
2. จัดทาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
นิเทศฯ
การจัดการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
3.จัดทาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒๔๐ ชั่วโมง
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของ
๒,๑๐๐ ชั่วโมง
หน่วยงานการศึกษา
1.ศึกษาข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
๑๘๐ ชั่วโมง
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม
2-4
ภายในบริบท
ระดับจังหวัด
นิเทศฯ
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
240 ชั่วโมง
2.ศธจ.มีแผนการพัฒนาระบบ
3. นาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
๔๐ ชั่วโมง
ประกันคุณภาพระดับจังหวัด
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3. ผลการนิเทศติดตาม
4.ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๑๒๐ ชั่วโมง
เสนอแนะ
5.แจ้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบเตรียม
๑๘๐ ชั่วโมง
ดาเนินการตามแผน

1. แต่งตั้งคณะกรรการนิเทศระดับจังหวัด
2.กาหนดปฏิทินและประสานหน่วยงานการศึกษาทราบ
3.ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด นิเทศให้ความช่วยเหลือ และ
พัฒนา
4. นิเทศ ติดตาม กากับ หรือดาเนินการ ตามที่ปฏิทิน

5
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๓๐๐ ชั่วโมง
๑๔๐ ชั่วโมง
๑,๔๔๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง

1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ระดับจังหวัด
2. กาหนดปฏิทินการนิเทศ
3. นิเทศกดติดตามผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
4. เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1. รวบรวมผลการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพ
๒๔๐ ชั่วโมง
1.รายงานการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่ม
6
การศึกษาหน่วยงานในสังกัด
การศึกษา
นิเทศฯ
2. เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
๑๘๐ ชั่วโมง
2. เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร/ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์/
การศึกษากระดับจังหวัด
เว็บไซด์/E-office
เอกสารอ้างอิง : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
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งานที่ 2
งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ชื่องาน งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางทางการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
1.3 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่
2. ขอบเขตงาน
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด
2.2 ได้รูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3. คาจากัดความ
3.๑ งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
3.๒ การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามปกติ
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ
3.๓ หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย
3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) สถาบันพระบรมราชชนก
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้
เป็นฐานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
4.2 สังเคราะห์ งานวิจัยเพื่อจัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
4.3 นารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ
4.4 จัดทารูปเล่มงานวิจัย ปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์
4.5 เผยแพร่รายงานการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน ศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสารวจข้อมูล
6.๒ แบบสรุปข้อมูลการวิจัย
6.๓ แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการการศึกษา พุทธศักราช 2560
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด
8. เอกสารอ้างอิง
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

2

3
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รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

1.สารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.สารวจความต้องการการทาวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เรื่องการทาวิจัยการทาประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง
๑,๔๐๐ ชั่วโมง

1. แจ้งหน่วยงานการศึกษาส่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. สังเคราะห์รูปแบบงานวิจัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
3. ประชาสัมพันธ์รูปแบบของหน่วยงานการศึกษา

๑๘๐ ชั่วโมง

1. รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
2. นาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด

๑๘๐ ชั่วโมง

๒๔๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชัว่ โมง

๑๘๐ ชั่วโมง
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- แบบสารวจข้อมูล
- แบบสรุปข้อมูลการวิจัย
- เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/
E-office

กลุ่มนิเทศฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

1.สารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.สารวจความต้องการการทาวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เรื่องการทาวิจัยการทาประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

๑,๔๐๐ ชั่วโมง

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Best
Practices แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

5

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง

รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
มาสังเคราะห์หารูปแบบ Best Practices

4

มาตรฐานคุณภาพงาน
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๑๘๐ ชั่วโมง

ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

กลุ่มนิเทศฯ

๑๘๐ ชั่วโมง

เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/Eoffice

กลุ่มนิเทศฯ

บทที่ 6
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มงาน
จานวน ๕ งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
4. งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
5. งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ
และแหล่งเรียนรู้
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งานที่ ๑
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่องาน ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบท
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
กระบวนการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
4.๒ จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงาน
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
4.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
4.๔ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการ บริหาร
จัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
4.๕ สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ขอบข่ายการ
ดาเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการหลักสูตร

จัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้
ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รี ย นรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานวิชาการ บริห ารจัด การหลักสู ตร และการจัด การศึ กษาที่
ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

สรุปและจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และ กศจ. ทราบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ รูปแบบ/องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
6.๓ แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑) ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ขอบข่าย
การดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร

จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา
สรุปและจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ.
และทุกประเภท

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุม่
๑๘๐ ชั่วโมง
คุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา นิเทศฯ

ขอบข่าย การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
๒) จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ๑๘๐ ชั่วโมง
องค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท
๖๐ ชั่วโมง
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
๔) นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ๑,๒๐๐ชั่วโมง
หลักสูตรสถานศึกษา
๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น ๙๐ ชั่วโมง
เรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษา
ที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๑๘๐ ชั่วโมง
๖) สรุปจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า)
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งานที่ ๒
งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ชื่องาน ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ประสบผลสาเร็จ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. คาจากัดความ
งานส่ ง เสริ ม พัฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นการสอน กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๒ เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๓ กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๔ ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
4.๖ สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการ
การเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
(Best Practice)

กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน

การนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจ
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนการและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนับให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๒
งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๑) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัด
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

การศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๒) เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๔) กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๕) ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๖) สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุม่
๑๘๐ ชั่วโมง
คุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน นิเทศฯ
๑๘๐ ชั่วโมง

๓๖๐ ชั่วโมง

๒๘๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๓
งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
1.๒ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งความรู้วิทยาการต่างๆ ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๒ ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรูแ้ ละสื่อการเรียนรู้
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
4.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๖ สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ดาเนินวิจัยเพื่อพัฒนางานงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์
วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

สรุปรายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

85

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผล
6.๓ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สื่อและแหล่งเรียนรู้
ลาดับที่

๓

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับ
งานแหล่งเรียนรู้

และสื่อการเรียนรู้
นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

รายละเอียดงาน

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๒) ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้
๖) สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวลาดาเนินการ
๑๘๐ ชั่วโมง

๑๘๐ ชั่วโมง

มาตรฐานคุณภาพงาน

คุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
นิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง

๒๘๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๔
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสิน ระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความสาเร็จที่พึงปรารถนาหรือผลความสาเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความสาเร็จที่พึงปรารถนาหรือผลความสาเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้
และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
4.๒ กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัด
และประเมินผลในระดับต่าง ๆ
4.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
4.๔ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
4.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best
Practice)
4.๖ ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ
4.๗ สรุปรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ

ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัดและประเมินผล
ที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ

สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ในทุกระดับเผยแพร่ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.๒ แบบกรอกคะแนน
6.๓ แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการวัดและประเมินผล
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ
ลาดับที่

๔

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
วัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๘๐ ชั่วโมง 7) คุณภาพของการวัด
1) ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด
กลุ่ม
2) และประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา
และประเมินผลระดับ นิเทศฯ
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
ต่าง ๆ
๑๘๐ ชั่วโมง
3) ๒) กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือ
4) ที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลในระดับต่าง ๆ
๓๖๐ ชั่วโมง
๓) เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
๒๘๐ ชั่วโมง
5) ๔) ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
6) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
และประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๖) ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ ๑๘๐ ชัว่ โมง
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
ในทุกระดับ
๒๔๐ ชั่วโมง
๗) สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๕
งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง าน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ หมายถึง การ
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงการจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น
เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล สภาพสังคม และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
4.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๖ สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์

นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

93

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสอบถาม
6.๒ แบบนิเทศติดตาม
6.๓ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนการและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา
๒.เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

๕

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย

นิเทศติดตามและประเมินผล
งานวิเคราะห์วิจัย

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน ๑๘๐ ชั่วโมง
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
๓๖๐ ชั่วโมง
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู1)้งาน
วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒๘๐ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๑๘๐ ชั่วโมง
๖) สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มาตรฐานคุณภาพงาน

คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

สรุป รายงานผลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ภาคผนวก

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1

ภาคผนวก ก
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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2

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

4

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

5

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

6

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

7

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

8

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

9

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

10

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

11

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

12

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

13

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

14

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

15

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

16

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

17

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

18

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

19

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

20

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

21

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม)
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ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

25

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

26

ภาคผนวก ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัตงิ านสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยะที่ 3

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
2. นายชุมพล ศรีสังข์
3. นายเจียร ทองนุ่ม
4. นางวัชรกาญจน์ คงพูล
คณะทางานร่างคู่มือ ครั้งที่ 1
1. นายชุมพล ศรีสังข์
2. นายประกอบ จันทรทิพย์
3. นายบุญพฤกษ์ มะศิริ
4. นางทองพิน ขันอาสา
5. นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล
6. นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์
7. นางนปภา ศรีเอียด
8. นายประจวบ อินทแย้ม
9. นายประชุม พันธ์เรือง
10. นายอดุลย์ สุชิรัมย์
11. นางสาวนวพร จินดาชื่น
12. นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์
13. นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์
14. นายพรชัย จันทะคุณ
15. นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์
16. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรงพิมาน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
และเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ช่วยเลขานุการ
/นางสาวสุขพัชรา...
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17. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
18. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
19. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
20. นางสาวอรัญญา ธาราวร

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 2
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประธาน
2. นายวินัย ยงเขตรการณ์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
3. นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายบุญพฤกษ์ มะศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
5. นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
6. นางนปภา ศรีเอียด
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
7. นางสาวนวพร จินดาชื่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
8. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเลขานุการ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
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บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 3
วันที่ 6- 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
คณะที่ปรึกษา
1. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายพีระ รัตนวิจิตร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอานาจ วิชยานุวัติ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายชุมพล ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นสยพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
3. นายประกอบ จันทรทิพย์
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
4. นายสุวิทย์ ศรีฉาย
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุดใจ มอญรัต
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
6. นายกนก ปิ่นตบแต่ง
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
7. นายรัชพร วรรณคา
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
10. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
11. นางสาวอรัญญา ธาราวร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 4
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
กองบรรณาธิการ
๑. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๔. นางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดพิมพ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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คู่มือปฎิบัติงาน

กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาระงานของกลุ่มอานวยการ
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(3) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(4) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(8) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(9) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
(10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการของ กศจ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งเสนอ ศธจ.ขอจัด
ประชุม กศจ.ต่อประธาน

งานเลขานุการ รวบรวมเรือ่ ง/ระเบียบวาระทีจ่ ะเสนอ กศจ./ จัดทา
ระเบียบวาระการประชุม/ทาหนังสือขอเชิญ กศจ.เข้าร่วมประชุม

ดาเนินการประชุม กศจ.

มติ กศจ. / จัดทารายงานการประชุม /
หนังสือแจ้ง สพท.

นามติแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการตามมติ

ทา

2. งานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

In put
งานสถาบัน ชาติ ศาสน์
กษัตริย์
งานนโยบายหน่วยเหนือ
สป.ศธ
องค์กรหน่วยเหนือ สป./ ภาค
งานบูรณาการองค์กรภาคี
เครือข่ายภาคส่วนระดับจังหวัด
/ศธ./สพฐ/สป./ กศน./สช.
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา/กศ
ตามอัธยาศัย มูลนิธิ องค์กร
อิสระ/องค์กรศาสนา
งานระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนา
องค์ท้องถิ่น

Process

วิเคราะห์วางแผน
กาหนดดาเนินงาน

เครื่องมือ และ
ช่องทางการสื่อสาร

Out put

ติดตามประเมินผล
จัดทารายงาน
เผยแพร่แนวทาง
องค์ความรู้ ผลงาน
สร้างกระแสการ
รับรู้ ภาพลักษณ์
องค์กร
วิเคราะห์ปรับปรุง

3. งานบริหารทั่วไป
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 งานสารบรรณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือธุรการกลุ่มภารกิจเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์องค์กร
หรือ รับจากการส่งทางตรงหรือไปรษณีย์
2. ลงทะเบียนรับ ทะเบียนคุมการส่ง รับผิดชอบ ระยะเวลากาหนดส่ง/รายงาน
3. วิเคราะห์งานตามกรอบภารกิจกลุ่มงาน จัดส่งไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบ
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หนังสือ กาหนดกระบวนงานการปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือที่เกี่ยวข้อง’
กับการปฏิบัติ สถาบันการศึกษาทุกแห่งการศึกษาภาครัฐ เอกชน รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย
5. จัดทาร่าง หรือหนังสือราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. จัดทาบันทึกเสนอด้วยระบบการเสนอหนังสือออนไลน์ตามขั้นตอน ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผอ.กลุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัด
7. เสนอศึกษาธิการจังหวัดลงนาม แจ้งขอความร่วมมือในการประสานหน่วยงาน
8. จัดส่งหน่วยงานตามกาหนด และติดตามประสานการดาเนินงานด้วยกัลยาณมิตรกรณีที่ต้อง
ขอความร่วมมือจนแล้วเสร็จ
9. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรื่อง หรือสรุปรายงาน
3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์หนังสือและระยะเวลาในการจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับระเบียบงานสารบรรณ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บหลังดาเนินการเสร็จ
2. จัดระบบการจัดเก็บตามสภาพที่เหมาะสมของสภาพสานักงานหรือสแกนจัดเก็บไว้ในระบบ
อิเลคทรอนิคส์
3.3 งานทาลายหนังสือราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. หลังสิ้นปีปฏิทิน ภายใน 60 วัน ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสารบรรณกลางแจ้งสารวจหนังสือ
การเก็บหนังสือผ่านระบบฐานข้อมูล
2. จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอคณะกรรมการทาลายหนังสือของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

3. ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
4. ดาเนินการทาลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
3.4 งานมอบหมายงานในหน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานแต่ละ
ตาแหน่งในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ คานึงถึงความสามารถเหมาะสม กรณีที่ดารงตาแหน่งใหม่ ผู้บังคับบัญชา
ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนา เรียนรู้ส่งเสริมทักษะในการทางาน
2. กาหนดภาระหน้าที่สานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยยึดตามกรอบงานหลักตาม
ประกาศที่หน่วยเหนือกาหนด
3. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน และประชุมชี้แจง
3.5 การควบคุมการมาปฏิบัติราชการและการลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ประสงค์ขอยื่นใบลาเสนอขอผ่านผู้อานวยการกลุ่มที่ตนสังกัด ผ่านรองศึกษาธิการและ
ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
2. ผู้เสนอขอนาใบลาที่ผ่านการอนุมัติยื่นแจ้งเจ้าหน้าที่วันลาลงทะเบียนคุม
3. แจ้งผลการลาให้ผู้เสนอขอทราบ
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมวันลา
3.6 การรักษาเวรยามรักษาการณ์
ขั้นตอนดาเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่จัดวันอยู่เวรรักษาการณ์ ในสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติ
๒. เสนอออกคาสั่ง ต่อศึกษาธิการจังหวัดลงนาม
๓. สาเนาแจ้งผู้ปฏิบัติ ลงชื่อรับทราบการปฏิบัติ โดยเสนอศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง
ผอ.กลุ่มดาเนินการแจ้ง
๔. ผู้ได้รับแต่งตั้งดาเนินการตามคาสั่ง และบันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการอยู่เวร
๕. ผู้ตรวจเวร ลงบันทึกการอยู่เวร
๖. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลง ต่อศึกษาธิการจังหวัด
๗. กรณีสานักงานศึกษาธิการไม่ได้จ้างเหมาบริการ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว

4. งานการเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเบิกเงิน
รับหลักฐานเอกสารและบันทึก
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและ
บันทึกขออนุมตั ิเบิก

ไม่ถูกต้อง
ศธจ.หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายอนุมตั ิ

ถูกต้อง

บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมฯบันทึกขอเบิกระบบ GFMIS

พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางอนุมตั ิการเบิก

กรณี การเบิกเงินประเภทใดซึ่งโดย
ลักษณะจะต้องจ่ายประจาเดือนในวัน
สิ้นวันทาการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการ

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีและ
จ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ

ส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนนั้นหรื อตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจ่ายเงิน
ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร
ในทะเบียนฯ
จัดทารายละเอียดการจ่ายเงิน/
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เขียนเช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค

ไม่ถูกต้อง
เสนอ ศธจ. อนุมตั ิ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online และลงนามสัง่ จ่ายเช็ค

ถูกต้อง
จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/
ผูม้ ีสิทธิรับเงิน
แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผูม้ ีสิทธิ

จัดส่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
และหลักฐานการจ่ายให้กบั จนท.บัญชี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การยืมเงิน
รับเอกสารขออนุมัติเงินยืม

ผูข้ อยืมเงิน

ไม่ถูกต้อง

จนท.ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

เสนอขออนุมัติยืม ต่อ ศธจ.
ถูกต้อง
ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIF
ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้า บ/ช ของ สนง.ศธจ.
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จ่ายเงินให้กบั ผูย้ มื เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online /
เขียนเช็คโอนเข้าบัญชี
รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายส่งเจ้าหน้าที่บญั ชี

ลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขอ
อนุมตั ิ บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็ จรับเงิน
จนท.การเงินบันทึกการรับคืน พร้อมออกใบรับใบสาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บญั ชี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การรับเงินทั่วไป
จนท.การเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน
จนท.การเงินสรุปการรับเงิน สลักหลังสาเนาใบเสร็จ
จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน มอบเงินสดและหรือเอกสาร
แทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไม่ถูกต้อง
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการ
รับเงิน
ถูกต้อง
จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงินให้
เจ้าหน้าที่บัญชี

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเก็บรักษาเงิน
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ ศธจ.

ศธจ.ลงนามแต่งตั้ง
จนท. การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการรักษาเงิน
จนท.การเงินนาเงินและรายงานเงินคงเหลือฯ ส่งมอบ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ
จนท.การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่งเงินให้
จนท.การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเงินส่งคลัง
เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและ
จานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ของประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
ไม่ถูกต้อง
จนท.บันทึกเสนออนุมตั ิ
ถูกต้อง
นาเงินส่งคลังโดยนาเงินฝากเข้าบัญชี
กระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุงไทยฯ

มอบเอกสารหลักฐานการนาส่งเงินให้เจ้าหน้าที่
บัญชี บันทีกรายการ

5. งานพัสดุ จัด/ซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการดาเนินงาน

การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สารวจความต้องการใช้พัสดุ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทาร่างขอบเขตของพัสดุที่ต้องการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดทา e - GP

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ศธจ.
จัดทารายงานผล/เสนอให้ความเห็นชอบ
จาก ศธจ./ประกาศผลผู้ชนะ
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่

ได้รับความเห็นชอบ /จัดทา e - GP
จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย/ทาใบ PO
บริหารสัญญา
ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ
กาหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
จัดทารายงานเสนอ ศธจ. เพื่อทราบผลการ
พิจารณา

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่งเอกสารการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่
การเงิน เบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจาก

คณะกรรมการตรวจรับ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ศธจ. เพื่อ
ทราบและสั่งการ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีหรือทะเบียนคุม

ขั้นตอนการดาเนินการ
การเบิก – จ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุใน ศธจ. จัดทาใบเบิก
พัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิกและเอกสารประกอบ รวมทั้งพัสดุทมี่ ี

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วย
พัสดุผู้ได้รับมอบหมาย สั่งจ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและ
บันทึกในเอกสารที่เกีย่ วข้อง พร้อมเก็บไว้เป็น
หลักฐาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/
พัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจาเป็น

เจ้าหน้าทีเ่ สนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อ ศธจ. และรายงาน สตง.

กรณีมีพัสดุชารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าทีเ่ สนอรายงานผลการสอบ
หาข้อเท็จจริงเพื่อให้ ศธจ.สั่งการ
เสนอขออนุมัติจาหน่าย

จาหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
รายงานต่อ สตง. ทราบ

6. งานการควบคุมภายใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิเคราะห์ภารกิจ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางระบบการควบคุมภายใน

ไม่เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบ
และจัดทามาตรฐานการควบคุมภายใน

เห็นชอบ

เสนอ ศธจ.

กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
และระบบการควบคุมภายใน

กาหนดปัจจัยเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยง

บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ดาเนินการแผนการปรับปรุง
และควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงตามแผนการ
ควบคุมให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผลการควบคุมภายใน
ให้สานักงานปลัดกระทรวง/คตง.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

7. งานประชาสัมพันธ์
งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
และจัดทาทะเบียน
จัดทาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการติดต่อประสานงาน
กับเครือข่ายการประถมชาสัมพันธ์
ไม่ อนุมัติ

นาเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบ
การประสานงานเพื่ออนุมัติ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่าย และนามาพัฒนาปรับปรุง

อนุมตั ิ

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร'ประชาสัมพันธ์

นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการ

ไม่อนุมัติ

ประสานงาน ให้ ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาเนินการประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์

งานบริการข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ไม่อนุมัติ
นาเสนอระบบ /รูปแบบการให้บริการ
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพือ่ การพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข

งานการสร้างเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดาเนินงาน

คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห ์
่ ยวข
่
ระเบียบกฎหมายทีเกี
้อง

สารวจข ้อมูลเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ ์และจัดทาทะเบียน

จัดทาหลักเกณฑ ์และรูปแบบการ

ติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายการ
ไม่อนุมตั ิ
นาเสนอหลักเกณฑ ์

รูปแบบการ

อนุมตั ิ

รวบรวมข ้อมูล/ ประกาศเผยแพร่ขอ้ มูล
เครือข่าย

่
การประชาสัมพันธ ์ให ้ผูเ้ กียวข
้องทราบ
้
จัดตังเครื
อข่าย / กลุม
่
เครือข่ายบริหาร

ประชาสัมพันธ ์ วางแผนผลิตสือ่ และ
จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการ
ประสานงานกับ
กลุม
่ เครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
ตรวจสอบประเมินผลการ
ประสานงานเครือข่าย

8. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- สารวจรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนา
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
/กิจกรรม 5 ส.

อนุมัติแผน/คาสั่ง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

ศึกษาธิการจังหวัด ไม่
เห็นชอบ

การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

สรุปรายงาน/นาเสนอแนวทาง
ปรับปรุง/พัฒนางาน

งานรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการดาเนินงาน

คณะทางานศึกษา
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัยให้ ศธจ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบตั ิ

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ดาเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามทีร่ ะเบียบกาหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีบทบาท
หน้าที่หลักในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจน
การกาหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เ ครื อข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอร์ รัปชั่น การส่ งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นาไปสู่การปฏิบัติเกิดความสาเร็จอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มีความพึ่งพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส
เรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรี ยนของงานวินัยและนิติการ โดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วยตนเอง สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 2) ทางไปรษณีย์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 693 ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3) เว็ปไซด์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก www.plkmoe.go.th
ในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามกฎหมายเฉพาะกาหนด
ไว้ หากกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้บัญญัติไว้จะต้องดาเนินการตามกฎหมายกลาง คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน
15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)”
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบ
ทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วแล้วภายใน 30 วัน ในระหว่าง
นี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่งานวินัยและนิติการ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก จาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของ
ประชาชน นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ โดยรายงาน
สถิติข้อมูลการทุจริตของข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและของข้าราชการครูและบุคลากร

2
ทางการศึกษาที่อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโ ลก ตามรูปแบบที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการกาหนด เป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็ นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อเป็ น หลั กฐานแสดงขั้น ตอนและวิธี การปฏิบั ติง านที่ส ามารถถ่ ายทอดให้ กั บผู้ เข้ ามา
ปฏิบั ติงานใหม่ พัฒ นาให้ การทางานเป็ นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้ กับบุคคลภายนอก หรือผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่ มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน
4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบ ทบาทหน้ าที่ ในการด าเนิน การเสริ มสร้า งความเข็ม แข็ งและเป็ นเครื อข่ ายส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
1. เสนอแนะแก่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ประสานงาน ติดตาม และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1. ด้วยตนเอง สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
2. ทางไปรษณีย์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 693 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
3. เว็บไซด์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก www.Plkmoe.go.th
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล
5. ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
งานวินัยและนิติการ
2.ร้องเรียนผ่านตูไปรษณีย์
ลงทะเบียนรับ / สรุปความเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ/พิจารณา

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริง

ไม่มีมูล /ยุติเรื่อง

มีมูล/ไม่ยุติเรื่อง

ดาเนินการสอบสวน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานวินัยและนิติการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง
2. งานวินัยและนิติการ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. งานวินั ยและนิติการ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสื อถึงผู้ บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ทราบและพิจารณา
4. งานวินั ย และนิ ติการ ส่ งเรื่องให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจง
ข้อเท็จจริง
5. งานวินัยและนิติการ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. งานวินัยและนิติการ รวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชา
7. รายงานการดาเนินการตามสายบังคับบัญชาต่อไป
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามกาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก www.Plkmoe.go.th

ความถี่ในการ ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ตรวจสอบ ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาง
แก้ไข
ทุกวัน
ภายใน 15 วัน
ทุกวัน
ภายใน 15 วัน
ทุกวัน

ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ
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แบบคาร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
693 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ......................
เรื่อง................................................................................
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ข้าพเจ้า............................................................... อายุ...................ปี............................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.................ตาบล...............................อาเภอ......................จั งหวัด...................
โทรศัพท์......................................อาชีพ....................................เลขที่บัตรประชาชน..........................................
ออกโดย.........................................วันออกบัตร..................................วันหมดอายุ.............................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน / เบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน / เบะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น
เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
1) .........................................................จานวน................................ชุด
2) .........................................................จานวน................................ชุด
3) .........................................................จานวน................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่
(.........................................)
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รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
รวม

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
0
0
1
0
0
0
0
0

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
0
0
1
0
0
0
0
0

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
0
0
0
0
0
0
0
0

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1

1

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไม่มีเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

