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คานา
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 โดยกลุ่มอำนวยกำร ได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมขั้นตอน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกระบวนกำร
ขอขอบคุณบุคลำกรของกลุ่มอำนวยกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 ที่ได้ร่วมมือกันจัด ทำคู่มือให้สำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณ คำแนะนำในกำรจัดทำคู่มือจำกผู้บริหำร และ
หัวหน้ำกลุ่ม และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป

กลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการองค์กร
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
1.1 เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีคู่มือกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร ที่แสดงถึงรำยละเอียดขั้นตอน
กำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
องค์กร
1.2 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร ได้เข้ำใจ
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
1.3 เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถนำคู่มือไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีขั้นตอน
ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ต้นงำนจนสำเร็จ
2. ขอบเขต (Scope)
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 16
ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ตำมมำตรำ 13 วรรค 2 “ในแต่ล ะปี งบประมำณ ให้ ส่ วนรำชกำรจัด ท ำ
แผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี โดยให้ ระบุสำระส ำคัญ เกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
เป้ ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้งประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำย และทรัพยำกรอื่นที่จะต้องใช้
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อขอควำมเห็นชอบ” วรรค 5 “เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดทำรำยงำนแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรี”
3. คาจากัดความ (Definition)
แผนปฏิบัติราชการองค์กร หมำยถึง แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
(แผนขอเงิน, แผนใช้เงิน) ขององค์กร
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 หมำยถึง ตำมคำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 (ที่มำ : รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้ำ 16 วันที่ 3 เมษำยน 2560) ข้อ 5 กำหนดให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค จำนวนสิบแปดภำค ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำประกำศกำหนด
แผนที่กระบวนการ (Process (Map) หมำยถึง วิธีดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร
ซึ่งจะระบุเป็นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนไว้ในผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) โดยจะใช้คำย่อดังต่อไป
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
1. แต่งตั้งคณะทำงำน หมำยถึง กำรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
2. ประชุมร่วมกับสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. หมำยถึง กำรประชุมร่วมกับสำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ สป. ในกำรกำหนดกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
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3. ประชุมจัดทำแผนฯ 4 ปี หมำยถึง กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและบุคลำกรของ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 เพื่ อ วิ เครำะห์ SWOT ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์
4. รวบรวมโครงกำร หมำยถึ ง กำรที่ ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม งำนพิ จ ำรณำก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณ และกรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มกำรจัดทำแผนฯ ตำมลำดับควำมสำคัญของ
โครงกำร
5. จัดทำร่ำงแผนฯ 4 ปี หมำยถึง จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 เสนอขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
6. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ขององค์กรฉบับสมบูรณ์และ
แจ้งให้กลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. แต่งตั้งคณะทำงำน หมำยถึง กำรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
8. ประชุมร่วมกับสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. หมำยถึง กำรประชุมร่วมกับสำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ สป. ในกำรกำหนดกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
9. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี หมำยถึง กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร
และบุ คลำกรของสำนั กงำนศึ กษำธิกำรภำค 17 เพื่อวิเครำะห์ SWOT กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์
10. รวบรวมโครงกำร หมำยถึง แต่ล ะกลุ่ มงำนพิจำรณำกำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ และกรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มกำรจัดทำแผนฯ ตำมลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
11. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี หมำยถึง กำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เสนอขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
12. แจ้งให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง กำรจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีขององค์กรฉบับ
สมบูรณ์ และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมแผนฯ ให้กับบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
13. รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน หมำยถึง กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บั ติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
14. จัดทำรำยงำนผล หมำยถึง จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีขององค์กร
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนของคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรองค์กร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนกำรได้กำหนดบุคคลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับของกำรจัดกำรกระบวนกำร ดังนี้
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1. ผู้บริหำรระดับสูงของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่มอบนโยบำย กำหนดทิศทำง
และจุดเน้นในกำรดำเนินงำนเป็นระดับชั้นและขั้นตอน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. มีหน้ำที่แปลงนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร กำกับดูแลให้กำรสนับสนุ นกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
3. ศึกษำธิกำรภำค 17 มีห น้ ำที่ นำนโยบำยจำกของกระทรวง ปลั ดกระทรวงมำสู่ กำรปฏิ บั ติ
กำหนดแนวทำงปฏิบั ติในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 กำกับ ดูแล และให้กำรสนับสนกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค พิจำรณำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน และลงนำมในหนังสือ พิจำรณำโครงกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร
4. คณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี มีหน้ำที่ดำเนินกำร
ทบทวน วิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพกำรดำเนินงำนในปัจจุบัน (สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก)
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
5. ฝ่ำยเลขำคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี มีหน้ำที่
รับ ผิดชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึ กษำธิกำรภำค จัดทำ
โครงกำรประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่บุคลำกร
เพื่อไปสู่กำรปฏิบัติ
5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
1. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
2. ประชุมร่วมกับสำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป. ในกำรกำหนดกรอบ
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
3. ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำก
ผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อวิเครำะห์
SWOT กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)

แต่งตั้งคณะทำงำน

ประชุมร่วมกับ สนย.

ประชุมจัดทำแผนฯ 4 ปี

บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต้องให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมประชุม
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4
ปี ขององค์กร

4
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
4. แต่ละกลุ่มงำนพิจำรณำกำหนด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ และกรอกรำยละเอียด
ข้อมูลในแบบฟอร์มกำรจัดทำแผน
ตำมลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
5. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
17 เสนอขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำร
6. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ขององค์กรฉบับสมบูรณ์และ
แจ้งให้กลุ่มงำนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
7. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
8. ประชุมร่วมกับสำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ สป. ในกำร
กำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
9. ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำก
ผู้บริหำรและบุคลำกรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อ
วิเครำะห์ SWOT กำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
และกลยุทธ์

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รวบรวมโครงกำร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)
ต้องรวบรวมข้อมูลแผนงำน/โครงกำร
จำกผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงำน
ได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

จัดทำร่ำงแผนฯ 4 ปี

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะทำงำน

ประชุมร่วมกับ สนย.

ประชุมจัดทำแผนฯ
ประจำปี

- แผนงำน/โครงกำรต้องมีกำรกำหนด
งบประมำณ กรอบระยะ เวลำ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นแผนงำนเชิง
รุก ครอบคลุมภำรกิจขององค์กร และ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของ
รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
- บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต้องเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมประชุมกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
องค์กร

5
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)

10. แต่ละกลุ่มงำนพิจำรณำกำหนด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ และกรอกรำยละเอียด
ข้อมูลในแบบฟอร์มกำรจัดทำ
แผนฯ ตำมลำดับควำมสำคัญของ
โครงกำร
11. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 เสนอขอควำมเห็นชอบ
จำกผู้บริหำร
12. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กรฉบับ
สมบูรณ์และสื่อสำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมแผนฯ
ให้กับบุคลำกรสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทรำบ
การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
13. จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีขององค์กร ผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแบบฟอร์มกำร
รำยงำนของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)
- ต้องจัดประชุมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
องค์กรภำยในไตรมำสที่ 1 ของ
ปีงบประมำณ

รวบรวมโครงกำร

จัดทำร่ำงแผนฯ ประจำปี

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ต้องรวบรวมแบบติดตำมและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กรรำยไตร
มำสจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรของแต่
ละกลุ่มงำนให้ครบถ้วน ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

6
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
(Activity/Procedures)

14. จัดทำเอกสำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)

จัดทำรำยงำนผล

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ที่
1

2

3

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะทางาน การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ขององค์กร
1.2 จัดทำบันทึกแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
1.3 บันทึกเสนอ ศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงำน
และลงนำมในบันทึกแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
1.4 ส่งบันทึกแจ้งและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนให้บุคลำกรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ทรำบ
ประชุมร่วมกับ สนย.
2.1 รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมบันทึกเสนอ ศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อ
สั่งกำรมอบหมำยบุคคลที่รับผิดชอบ เข้ำร่วมกำรประชุม
2.2 ระบุรำยละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมำย ให้เข้ำร่วมประชุมในแบบ
ตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม
2.3 จัดส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมให้ สำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป. ทั้งทำงโทรสำร (Fax) และทำงไปรษณีย์
2.4 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุญำต เดินทำงไปรำชกำร
2.5 เข้ำร่วมประชุมกับสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. เพื่อกำหนด
กรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
2.6 บันทึกสรุปรำยงำนผลกำรประชุม กำรกำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรฯ เสนอให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ทรำบ
ประชุมจัดทาแผนฯ 4 ปี
3.1 จัดทำบันทึกเชิญบุคลำกรในสำนักงำน ศึกษำธิกำรภำค 17 เข้ำร่วม
ประชุม

7
ที่

4

5

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
3.2 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 อนุมัติจัดประชุมและลงนำมใน
หนังสือเชิญประชุม
3.3 จัดส่งบันทึกเชิญประชุมให้บุคลำกรทรำบ
3.4 จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำร เพื่อสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดประชุม (ถ้ำมี)
3.5 ประสำนกำรขอใช้ห้องประชุม
3.6 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
3.7 ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17
3.8 รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบ กำรใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม
3.9 จัดทำบันทึกหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืม ทดรองรำชกำร (ถ้ำมี)
รวบรวมโครงการ
4.1 จัดทำแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำร
4.2 จัดทำบันทึกแจ้งแต่ละกลุ่มงำนเสนอ แผนงำน/โครงกำรตำม
แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งระบุระยะเวลำสิ้นสุด ในกำรขอเสนอ
แผนงำน/โครงกำร
4.3 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในบันทึกแจ้งกำรเสนอ
แผนงำน/โครงกำร
4.4 จัดส่งบันทึกแจ้งและแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำรให้แต่ละกลุ่ม
งำนทรำบ
4.5 รวบรวมแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติ โครงกำรตำมที่แต่ละกลุม่ งำนส่งมำให้
จัดทาร่างแผนฯ 4 ปี
5.1 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน ในแผนงำน/โครงกำรของแต่
ละกลุ่มงำนที่เสนอขอตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
5.2 จัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17
5.3 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ขององค์กรตำมแบบฟอร์มกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
ที่กำหนด
5.4 บันทึกเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ให้ควำม
เห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ขององค์กร

8
ที่
6

7

8

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.1 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุมัติจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม
6.2 จัดทำหนังสือ/บันทึกแจ้งประชำสัมพันธ์ เผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ให้กลุ่มงำน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ
6.3 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในบันทึก/ หนังสือ
ประชำสัมพันธ์
6.4 จัดส่งบันทึก/หนังสือประชำสัมพันธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ให้กลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.5 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุมัติเบิกค่ำจัดจ้ำงถ่ำย
เอกสำรและเข้ำเล่ม
แต่งตั้งคณะทางาน การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ขององค์กร
7.2 จัดทำบันทึกแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
7.3 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
และลงนำมในบันทึกแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
7.4 ส่งบันทึกแจ้งและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนให้บุคลำกรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ทรำบ
ประชุมร่วมกับ สนย.
8.1 รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อสั่ง
กำรมอบหมำยบุคคลที่รับผิดชอบเข้ำร่วมกำรประชุม
8.2 ระบุรำยละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมในแบบ
ตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม
8.3 จัดส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมให้สำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป. ทั้งทำงโทรสำร (Fax) และทำงไปรษณีย์
8.4 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุญำตเดินทำงไปรำชกำร
8.5 เข้ำร่วมประชุมกับสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. เพื่อกำหนด
กรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
8.6 บันทึกสรุปรำยงำนผลกำรประชุม กำรกำหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีเสนอให้ศึกษำธิกำรภำค 17 ทรำบ
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ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
9.1 จัดทำบันทึกเชิญบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เข้ำร่วม
ประชุม
9.2 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 อนุมัติจัดประชุมและลงนำมใน
หนังสือเชิญประชุม
9.3 จัดส่งบันทึกเชิญประชุมให้บุคลำกรทรำบ
9.4 จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดประชุม (ถ้ำมี)
9.5 ประสำนกำรขอใช้ห้องประชุม
9.6 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
9.7 ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17
9.8 รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม
(ถ้ำมี)
9.9 จัดทำบันทึกหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร (ถ้ำมี)
รวบรวมโครงการ
10.1 จัดทำแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำร
10.2 จัดทำบันทึกแจ้งแต่ละกลุ่มงำนเสนอแผนงำน/โครงกำรประจำปี
งบประมำณตำมแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งระบุระยะเวลำสิ้นสุดใน
กำรขอเสนอแผนงำน/โครงกำร
10.3 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในบันทึกแจ้งกำรเสนอ
แผนงำน/โครงกำรประจำปีงบประมำณ
10.4 จัดส่งบันทึกแจ้งและแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำรประจำปี
งบประมำณให้แต่ละกลุ่มงำนทรำบ
10.5 รวบรวมแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำรประจำปีงบประมำณ
ตำมที่แต่ละกลุ่มงำนส่งมำให้
10.6 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ให้ควำมเห็นชอบแผนงำน/โครงกำร
ประจำปีงบประมำณตำมที่เสนอขอ
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ผังกระบวนการ
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รายละเอียดงาน
จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
11.1 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนในแผนงำน/โครงกำรประจำปี
งบประมำณของแต่ละกลุ่มงำนที่เสนอขอตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
11.2 จัดทำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค17
11.3 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี ขององค์กรตำมแบบฟอร์มกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีที่
กำหนด
11.4 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
12.1 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุมัติจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร
และเข้ำเล่ม
12.2 จัดทำหนังสือ/บันทึกแจ้งประชำสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ให้กลุ่มงำนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ
12.3 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในบันทึก/หนังสือ
ประชำสัมพันธ์
12.4 จัดส่งบันทึก/หนังสือประชำสัมพันธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ให้กลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
12.5 บันทึกเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขอ
อนุมัติเบิกค่ำจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดาเนินงาน
13.1 รับหนังสือแจ้งกำหนดกำรรำยงำนผล และบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค
17 สั่งกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส
13.2 จัดทำแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณเป็นรำยไตรมำส
13.3 ประสำนแจ้งสำเนำหนังสือสั่งกำรให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็น
รำยไตรมำสและส่งแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ให้ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำของโครงกำรทรำบ
13.4 รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนตำมแบบ
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ผังกระบวนการ
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รายละเอียดงาน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ที่กำหนด
13.5 จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณเป็นรำยไตรมำส
13.6 จัดทำหนังสือนำส่งรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนฯ เป็น
รำยไตรมำสให้สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. ทรำบ
13.7 บันทึกเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมใน
หนังสือนำส่งรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนฯ
13.8 ส่งหนังสือนำส่งและรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนฯ เป็น
รำยไตรมำสให้สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. ภำยในเวลำที่กำหนด
จัดทารายงานผล
14.1 จัดทำแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ
14.2 จัดทำบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมแจ้งผู้รับผิดชอบโครงกำร
สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ประจำปีตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
14.3 สำเนำบันทึกแจ้งกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ประจำปีให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรทรำบ
14.4 รวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ประจำปีของแต่ละโครงกำร
14.5 จัดทำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีขององค์กร
14.6 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีขององค์กร
14.7 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุมัติจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร
และเข้ำเล่ม
14.8 จัดทำหนังสือนำส่งเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
14.9 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 ลงนำมในหนังสือประชำสัมพันธ์
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ประจำปี
14.10 จัดส่งหนังสือประชำสัมพันธ์และเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ
ประจำปีให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
14.11 บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 17 เพื่อขออนุมัติเบิกค่ำจัดจ้ำงถ่ำย
เอกสำรและเข้ำเล่ม
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
1. บุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมประชุมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
ขององค์กรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลำกรทั้งหมด
2. รวบรวมแผนงำน/โครงกำรจำกผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงำน ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนแผนงำน/โครงกำรทั้งหมดของปีงบประมำณ
3. มีกำรกำหนดงบประมำณ กรอบระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบในแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กรที่ชัดเจน เป็นแผนงำนเชิงรุก ครอบคลุมภำรกิจขององค์กร และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. บุคลำกรภำยในหน่วยงำนเข้ำไปมีส่วนร่วมประชุมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ขององค์กร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลำกรทั้งหมด
5. มีกำรจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีขององค์กร ภำยในไตรมำสที่ 1
ของปีงบประมำณ
6. รวบรวมแบบติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีขององค์กร
รำยไตรมำสจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรของแต่ละกลุ่มงำนได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ของจำนวนแบบติดตำม จำกแผนงำน/โครงกำรทั้งหมดของปีงบประมำณ
8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ติดตำมประเมินผล โดยจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนและรอบระยะเวลำตำมที่ต้นสังกัดกำหนด
เครื่องชี้วัดคุณภาพ
- ตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำร (In-process KPI)
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ความถี่
แนวทางการประเมิน
วิธีการประเมิน
(In-process KPI)
1. ร้อยละของบุคลำกรภำยใน รำยปี - พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกร
- ตรวจสอบจำกบัญชีทะเบียน
หน่วยงำนที่ให้ ควำมร่วมมือ
ภำยใน หน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือ รำยชื่อของผู้เข้ำร่วมประชุม
และเข้ำร่วมประชุมกำรจัดทำ
เข้ำร่วมประชุม กำรจัดทำ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของ
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของ
4 ปี ขององค์กร หรือรำยชื่อผู้
องค์กร
องค์กร โดยคิดเทียบจำกจำนวน
มำประชุมตำมที่ได้ระบุไว้ใน
บุคลำกรทั้งหมด
รำยงำนกำรประชุม
2. ร้อยละของข้อมูลแผนงำน/ รำยปี - พิจำรณำจำกจำนวนแผนงำน/
- ตรวจสอบจำกวันที่ในบันทึก
โครงกำรที่ รวบรวมได้จำก
โครงกำรที่รวบรวมได้จำก
ข้อควำมนำส่ง แผนงำน/
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงำน
โครงกำรของแต่ละกลุ่มงำน
งำน ภำยในระยะเวลำที่
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยคิด โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลำ
กำหนด
เทียบจำกจำนวนแผนงำน/
ที่ได้แจ้งให้จัดส่ง แผนงำน/
โครงกำรทั้งหมดของปีงบประมำณ โครงกำรตำมที่กำหนด
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ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)
3. มีกำรกำหนดงบประมำณ
กรอบระยะ เวลำ
ผู้รับผิดชอบในแผนงำน/
โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กรที่ชัดเจน
เป็นแผนงำนเชิงรุก
ครอบคลุมภำรกิจขององค์กร
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบำยของรัฐบำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำร
4. ร้อยละของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนที่เข้ำไปมีส่วนร่วม
ประชุมกำรจัดทำ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร

ความถี่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

รำยปี

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรกำหนด
งบประมำณ กรอบระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบในแผนงำน/โครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรที่ชัดเจน เป็นแผนงำน
เชิงรุก ครอบคลุมภำรกิจขององค์กร
และ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
นโยบำยของ รัฐบำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือไม่
- พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนที่เข้ำไปมีส่วนร่วม
ประชุมกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร
โดยคิดเทียบจำกจำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด

- ตรวจสอบจำกรำยละเอียด
ของแผนงำน/ โครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กร โดยเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบ กรอบแนวทำง
และประเด็นตำมที่กำหนด
รวมทั้งภำรกิจขององค์กร
นโยบำยรัฐบำล และ
กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยปี

5. มีกำรจัดประชุมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ขององค์กร ภำยใน ไตรมำสที่
1 ของปีงบประมำณ

รำยปี

6. ร้อยละของแบบติดตำม
และรำยงำนผล กำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร
รำยไตรมำสที่ รวบรวมจำก
ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ แต่
ละกลุ่มงำนได้ภำยใน
ระยะเวลำตำมที่ กำหนด

รำยปี

- ตรวจสอบจำกบัญชีทะเบียน
รำยชื่อของผู้เข้ำร่วมประชุม
กำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีขององค์กร
หรือรำยชื่อผู้มำประชุมตำมที่
ได้ระบุไว้ในรำยงำน
กำรประชุม
- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ - ตรวจสอบจำกวันที่จัดกำร
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรประชุมเพื่อ
ประชุมตำมที่ได้ระบุไว้ใน
จัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี รำยงำนกำรประชุม
ขององค์กรได้ตำมระยะเวลำที่
กำหนดหรือไม่
- พิจำรณำจำกจำนวนแบบติดตำม - ตรวจสอบจำกวันที่ในบันทึก
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม ข้อควำม นำส่งแบบติดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
และรำยงำนผล กำร
องค์กรรำยไตรมำส ที่รวบรวมจำก ดำเนินงำนฯ รำยไตรมำสของ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ แต่ละ
แต่ละ กลุ่มงำน โดย
กลุ่มงำนได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่
กำหนด โดยคิดเทียบกับจำนวน
ได้แจ้งให้จัดส่งแบบติดตำม
แผนงำน/ โครงกำรทั้งหมดของ
และรำยงำน ผลกำร
ปีงบประมำณ
ดำเนินงำนฯ ตำมที่กำหนด
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9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
1. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. คำสั่ งหั ว หน้ำรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภ ำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 (ที่มำ : รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้ำ
16 วันที่ 3 เมษำยน 2560)
3. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)
4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561–2580)
5. แผนกำรปฏิรูปประเทศ
6. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564แผนบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน
7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579
8. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
9. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
10. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณพ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม
11. พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
12. แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
13. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
- แบบฟอร์มกำรเขียนโครงกำร
- แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
- แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนด เช่น แบบ สงป. 301, 302
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน……………………………………………………………………………………
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ………………………………………………………………..
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ …………………………………………………………………………………….
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร …………………………………………………..…………….
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร .……………………………………………
1. ชื่อโครงการ
……………………………………………………………………………………………………............................................................
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. .......................................................................................................................... .........................
2. ...................................................................................................................................................
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ..........................
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
................................................................................................................................................... .........................
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
............................................................................................................................................................................
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6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
........................................................................................................................................................................... .
7. วิธีดาเนินการ (Activity)
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 .................................................................................................
……………………..
.................................................................................................
.................................................................................................
2 .................................................................................................
……………………..
.................................................................................................
.................................................................................................
8. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี)………………………………………………………………..
9. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ ……………………………………….…………………….
10. งบประมาณ หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ..............................................................................................
งบประมาณ
หมวดงบรายจ่าย
(บาท)
กิจกรรมหลัก 1 …………………………………………………………………………………………………………
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………
- ค่ำ...............................
- ค่ำ..............................
- ค่ำ.............................
1.2 ……………………………………………………………………………………………………………………..
- ค่ำ...............................
- ค่ำ..............................
- ค่ำ.............................
กิจกรรมหลัก 2 …………………………………………………………………………………………………………
2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………..
- ค่ำ...............................
- ค่ำ..............................
- ค่ำ.............................
2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………..
- ค่ำ...............................
- ค่ำ..............................
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ความเสี่ยง :
............................................................................................................................................................................
11.2 การบริหารความเสี่ยง :
............................................................................................................................................................................
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
............................................................................................................................................................................
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ..............
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน .........................................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ ………………………..……………………………………………………………………………………………………….
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค....... - ธ.ค......  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค...... - มี.ค......
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย...... - มิ.ย......  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค...... - ก.ย......
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...........................................................................................................)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน.............................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน.....................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์.........................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ....................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..........ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...........................
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..............................
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ................................................................................................................................
9. ระยะเวลาดาเนินการ ………………………………………………………………………………………………………………….
10. สถานที่ดาเนินการ.......................................................................................................................................
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11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ........
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................
13.2 เชิงคุณภำพ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ได้รับทั้งหมด
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แหล่งงบประมาณ
............................................................................................................................................................................
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
16.2 แนวทำงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
19. ผู้รายงาน................................................................ตาแหน่ง.......................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร..............................E–mail : .......................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. .........................................
--------------------------------------
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แบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
- แบบฟอร์ม สงป. 301
แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………………

*
*

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิ การ

รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………….

รหัส

*
*

*
*
****

*
*

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ ....
หน่วย : บาท

ประเด็น ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1: โครงการ…………………………………………………………………….
กลยุทธ์ สป. ข้อที่ ………………………………………………………………………….
1. แผนการปฏิ บัติงาน
1.1 ตัวชีว้ ัด:
1.1.1 ปริมาณ: …………………………………………………………………………
1.1.2 คุณภาพ: ……………………………………………………………………….
1.1.3 เวลา: …………………………………………………………………………….
1.1.4 ค่าใช้จ่าย: ………………………………………… บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: …………………………………………………………...
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ……………………………………………………………
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงิน งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: …………………………………………………………….
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: …………………………………………………………….
2.2 เงิน งบประมาณที่กัน ไว้เบิกเหลือ่ มปีที่ผ่ านมา
2.3 เงิน นอกงบประมาณ
รวมเงิน งบประมาณทั้งสิน้

หน่ วยนั บ

รวมทั้งสิน้
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
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- แบบฟอร์ม สงป. 302
แบบ สงป. 302

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………………………

กระทรวง : ศึกษาธิ การ
ส่วนราชการ : ………………………………………………

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนิ น งาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภณั ฑ์
3.2 ทีด่ ิน
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงิน อุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง).............
รายการ....(โครงการพัฒนาบุคลากร)......
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง)...........
รายการ.............................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง)..............
รายการ.................................................................
รวมเงิน งบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงิน งบประมาณที่กัน ไว้เบิกเหลือ่ มปีที่ผ่ านมา
เงิน นอกงบประมาณ

รหัส
รหัส

**
*****

รวมทั้งสิน้
แผน

ผล

*
*

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ......................................................................................
รหัส
*****
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
*****
ผลผลิต/โครงการ : ...................................................................................
รหัส
*****
หน่วย : บาท
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

* จัด ทาแผน
* รายงานไตรมาส..

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นำยนรำ เหล่ำวิชยำ

รองศึกษำธิกำรภำค 17 รักษำกำรในตำแหน่ง ศึกษำธิกำรภำค 17

คณะทางาน
1. นำงสำยชล จันทรำ
2. นำงปิยรัตน์ เขียวดอกน้อย
3. นำงเนตรนภำ บุตรดำ
4. นำงสำวจำนงค์ วิรมรัตน์
5. นำงสำวสุภวรรณ คล้ำยมณี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร

