


 
 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร        : งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถปุระสงค์ 

  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
3.2 การจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
3.3 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ค าจ ากัดความ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความ
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.2 ศึกษา รานงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  5.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษา โดยใช้
เทคนิคของ School Mapping 
  5.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.5 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.6 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
  5.7 น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          5.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 



 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ขอใช้ 

  - 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
8.2 แผนปฏิรูปประเทศ /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
8.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
8.4 นโยบายรัฐบาล 
8.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ /นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ-

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.6 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนาการศึกษาภาค 15 
8.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง /แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน /แผนพัฒนา-

การศึกษากลุ่มจังหวัด 
8.8 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ทบทวนภารกิจ/ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
และผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ 
ของส านักงานเขตพื้นที ่

ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยทุธก์าร / ผลผลิต / ผลลัพธ์ /ตวัชี้วดัความส าเร็จ / เปา้หมาย

กรอบแผนงาน/โครงการ 

กศจ. พิจารณา 
 

     เห็นชอบ 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน าไปใช้ 

ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 ไม่เห็นชอบ 



 
 

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน                                                        

                                         โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพม.ล าปาง ล าพูน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพท.  กลุ่มนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : …………………………………………… 

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของกระบวนงาน   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นระบบ    
                                           มีประสิทธภิาพ 

ล าดับท่ี ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2 ศึกษารา ยงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

1 เดือน  กลุ่มนโยบายและแผน 
คณะท างาน 

2.  

 

3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของส านักงานเขต

พื้นที่ การศึกษา เพื่อ จัดท าแผนที่ ต้ั งการศึกษา โดยใช้ เทคนิคของ       
School Mapping 

1 เดือน แผนที่ต้ังสถานศึกษา เพื่อใช้เป็น
การวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
คณะท างาน 

 

3.   4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษา      
5. ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและ 
กรอบแผนงาน/โครงการ 

1 เดือน แผนมีความสอดคล้องกับทิศทาง 
นโยบายขงเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะท างาน 

      
4. 7. น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอความเห็นชอบ 

 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
15 วัน  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

   
5. 8. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

9. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วัน 
ตลอดปี 

 หน่วยงานมีแผนพัฒนาที่เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

6. 
 

10. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปี  กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง : 
 

 
  

   

 ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน              จัดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ   4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด   8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   9. รายงานการศึกษาวิจัย 

     
เห็น
ชอบ 

ทบทวนภารกิจ/ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศและผลการด าเนินงาน 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ
ส านักงานเขตพื้นที ่

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การ / ผลผลิต / ผลลพัธ์ /ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ / 

เป้าหมายกรอบแผนงาน/โครงการ 

กศจ. พิจารณา 

 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนบัสนุนการน าไปใช้ 

 ไม่เห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การด าเนินงาน 

 เห็นชอบ 



 
 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร        : งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. วัตถปุระสงค์ 

  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 

  3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

4. ค าจ ากัดความ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและ
งบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
รวมทั้งการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ     
ที่เป็นรูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวดั 
  5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
  5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  5.9 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 



 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ขอใช้ 

  - 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
8.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
8.3 แผนปฏิรูปประเทศ 
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
8.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
8.6 นโยบายรัฐบาล 
8.7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ไม่เห็นชอบ 

     เห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร สพฐ./หน่วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน/โครงการ 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

กศจ. พิจารณา 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

จัดท ารายละเอยีดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนับสนุน ช่วยเหลอืสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 



 
 

8.8 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.9 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนาการศึกษาภาค 15 
8.10 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง 
8.11 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน 
8.12 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 
8.13 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.14 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
   



 
 

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน                                                        

                                         โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพม.ล าปาง ล าพูน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สพท.  กลุ่มนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : …………………………………………… 

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของกระบวนงาน   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

ล าดับท่ี ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  

 

2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อปรับแผนงาน /งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

3.   3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ต.ค. แผนมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบรบิท 
สภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการ 

      
4. 5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 
ต.ค.-พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

   
5.  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 

 7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ 
 สถานศึกษา   
 

ต.ค.-พ.ย.  ความต้องการจัดการศึกษาของ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

6. 
 

9 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  พ.ย. 
ทุก 6 เดือน 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงาน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง : 
 

 
  

   

 ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน              จัดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 ไม่

ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน /โครงการ 

กศจ. พิจารณา 
 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

เผยแพร่/น าไปสู่การปฏิบัติ/สนับสนุน/ช่วยเหลือ 
สถานศึกษา 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ   4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   6. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด   8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   9. รายงานการศึกษาวิจัย 



 
 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร        : งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และ 
                       โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถ ุประสงค ์

เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.2  การยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 การรับและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ค าจ ากัดความ 

 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดตั้ง รวม 
หรือ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 

5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 

5.3 จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

5.4 ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 



 
 
6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

  ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่ก าหนด 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ. 2550  
  8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาข้นพ้ืนฐาน     
พ.ศ. 2553 
  8.3 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8.4 พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
  8.5 นโยบายการพัฒนาประสิทธิพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
  

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัต ิ

ศึกษาสภาพความตอ้งการด้านโอกาสทางการศึกษา 

กศจ. พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

จัดท าแผนจัดตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
เพื่อขอความเห็นชอบ 



 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัต ิ

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา
และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ 

กศจ. พิจารณา 

จัดท าแผนจัดตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 

ด าเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษา 

ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน                                                        

                                         โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพม.ล าปาง ล าพูน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานจัดต้ังยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สพท.  กลุ่มนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : …………………………………………… 

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของกระบวนงาน   มีระบบการด าเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นไปตามระเบียบ/ข้ันตอน/แนวปฏิบัติ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 

ล าดับท่ี ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดตัง้ ยุบ รวม 
เลิก สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การขยายชัน้เรียน การรับและโอน
สถานศกึษา 

15 วัน  กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้าน
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด 
 

2 เดือน  กลุ่มนโยบายและแผน 

3. 
 

จัดท าแผนจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา เสนอขอความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

2 เดือน  คณะกรรมการ 

      

4.  น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาการจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิก ขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา 

2 เดือน  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

   
5. ด าเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอน

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตลอดปี  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

6. 
 

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

ตลอดปี หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง : 
1. ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. รายงานการประชุม 

 
2. ระเบ ียบวาระการประช ุม 
4. เอกสารการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

   

 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน              จัดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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