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กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 มีภารกิจในระดับพื้นที่ ทำหนาที่ขับ เคลื่อนการศึกษาในระดับ ภาค
และจังหวัด โดยอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ โดยอำนาจหนาที่ขอหนึ่ง
คื อ กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่ โดยมีงานที่
จะตองดำเนินการคือ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทำทิศทางและดัช นีทางการศึกษาระดับ ภาคที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่ จัดทำแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนาการศึกษาระดับ ภาค ประสานการ
ดำเนิ น งาน ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลเกี่ ย วกับ แผนพัฒ นาการศึก ษาจัง หวัดในพื้ นที ่ร ับ ผิดชอบ
และดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
ดั งนั ้ น เพื่ อให การจัดทำยุ ทธศาสตร แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ มี ข ั ้ นตอนกระบวนการ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึก ษาในพื ้น ที่
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผูเกี่ยวของ
1. วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ (Objectives)
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับผูปฏิบัติงานดานการจัดทำ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา สามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินงานอันจะสงผลตอความสำเร็จใน
การสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่
1.2 เพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ มีมาตรฐาน เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.3 เพื่อใชเปนคูมือใหกับผูที่จะปฏิบัติงานดานการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา
มีความรู ความเขาใจกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต (Scope)
การจัดทำคู  ม ือการปฏิบ ั ต ิงานกระบวนการจัดทำยุ ทธศาสตร และแผนพั ฒนาการศึ กษาในพื ้นที่
ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่มีเนื้อหาและลักษณะการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตั้งแตการ
แตงตั้งคณะทำงานรางยุทธศาสตรฯ ประชุมคณะทำงาน จัดทำรางยุทธศาสตรฯ ประชุมรับฟงความคิดเห็น
รางยุทธศาสตรฯ ปรับปรุงรางยุทธศาสตรฯ เผยแพรยุทธศาสตรฯ ประชุมกำหนดกรอบแผนงานโครงการฯ
ยกรางแผนพัฒนาการศึกษาฯ สื่อสารและเผยแพรฯ จนถึงการติดตามและรายงานผล
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3. คำจำกัดความ (Definition)
1. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึก ษาในพื้นที่หมายถึง กระบวนการศึ กษา
วิเคราะหนโยบายและแผนทุกระดับ ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ อาทิ แผนบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตรประเทศ จุดเนนการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนขอมูลสภาพบริบททั่วไป และสภาพ
การจัดการศึกษาในพื้นที่ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการในพื้นที่
โดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ
3. วิสัยทัศน (vision) หมายถึง สิ่งที่เราตองการใหหนวยงาน “เปน” ภายในกรอบระยะเวลาใด เวลา
หนึ่ง ซึ่งอาจจะกำหนดไวทั้งระยะสั้น หรือระยะยาว
4. พันธกิจ (mission) หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการดำเนินงานของหนวยงาน การกำหนดพันธกิจ
สามารถทำไดโดยนำภารกิจ (หรือหนาที่ความรับผิดชอบ) แตละขอที่หนวยงานไดรับมอบหมายตั้งแตแรกกอตั้ง
มาเปนแนวทาง ซึ่งตองกำหนดใหชัดเจนวาพันธกิจแตละขอมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอ
มีความแตกตางกันอยางไรเพื่อใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรในขั้นตอนตอไปเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
5. ยุทธศาสตร (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนั้น จุดหมาย
จึงเปนสิ่งที่สำคัญ ยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร โดยตองกำหนดจุด หมายของหนว ยงานใหช ั ดเจน เพื่ อให
ยุทธศาสตรที่ไดออกมาตรงตามความตองการและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง
5. ประเด็นยุทธศาสตร (strategy issue) หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคำนึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน
ประเด็น ยุทธศาสตรนี้ สามารถทำไดโ ดยการนำพันธกิจแตล ะขอมาพิจ ารณาวาในพันธกิจ ในแตละข อ นั้น
หนวยงานตองการดำเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดำเนินการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
6. เปาประสงค (Goal) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุโดยตองนำประเด็นยุทธศาสตร
มาพิจารณาวาหากสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลวใครเปนผู
ไดรับผลประโยชนและไดรับประโยชนอยางไร
7. ตัวชี้วัด (Key Performance Identification) หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงชี้วาหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่วางไว ไดหรือไม โดยจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงชี้การทำงานและตองใช
ถอยคำที่ชัดเจนทั้งในแงของคำจำกัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนำมา ใชเปนหลักในการ
กำหนดคาเปาหมายในลำดับตอไป
8. คาเปาหมาย (target) หมายถึง ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดความสำเร็จที่หนวยงานตองการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนของการกำหนดหรือระบุวาในแผนงานนั้น ๆ หนวยงานตองการทำอะไรใหไดเปนจำนวน
เทาไรและภายในกรอบระยะเวลาเทาใดจึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย
9. กลยุทธ (strategy) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงคโดยกลยุทธนี้จะ
กำหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหงความสำเร็จ (Critical Success Factors) เปนสำคัญ กลาวคือต อ ง
พิจารณาวาในการที่จะบรรลุเปาประสงค ขอหนึ่งๆ นั้น มีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสำเร็จและเราจำเปนตอง
ทำอยางไรจึงจะไปสูจุดนั้นได
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวยผูเกี่ยวของในดานการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมีกลุมยุทธศาสตรการศึกษา ทำหนาที่ในการบูรณา
การในภาพรวม รวมทั้งประสานการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการสอดคลอง
กับภารกิจและพันธกิจของสวนราชการไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีผูที่เกี่ยวของในการจัดทำ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
1. ศึกษาธิการภาค 17 เปนผูอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึ กษาในพื้นที่ จัดทำรา งยุทธศาสตร
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ปรับปรุงรางยุทธศาสตรตามความคิดเห็นของทุกภาคสวน กำหนดกรอบแผนงาน/
โครงการตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื ้ น ที ่ และเสนอคณะกรรมการเห็ น ชอบ
รางยุทธศาสตร
3. ฝ า ยเลขานุ ก าร (กลุ  ม ยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษา) จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื ้ น ที่
ประชาสัมพันธ/เผยแพร แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผานทาง web site ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งติดตามและรายงานผล
5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
(Activity/Procedures)

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล
ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดทำ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
2. แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
การจัดทำยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
3. ประชุมคณะทำงานเพื่อยกราง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4. เสนอคณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบรางยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

ขอกำหนดที่สำคัญ
(ImportantSpecification)
ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์ฯ

เสนอขอความเห็นชอบ

- แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานให
ครอบคลุมทุกภาคสวน เพื่อกำหนด
แผนดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รวมกัน

4
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
(Activity/Procedures)

ขอกำหนดที่สำคัญ
(ImportantSpecification)

5. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน
ประชุมรับฟังความ

6. ปรับปรุงยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ตามความคิดเห็น
ของทุกภาคสวนและเสนอผูบริหาร
เพื่อทราบยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ

7. เผยแพรยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
8. ประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
กำหนดกรอบแผนงานโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
9. เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจัดทำ/บูรณาการ
แผนงานโครงการตามกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
10. รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อ
จัดทำยกรางแผนพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
11. เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

ประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแผนงานโครงการฯ

เสนอคณะกรรมการ

ยกร่างแผนพัฒนา
การศึกษา
เสนอพิจารณาอนุมัติ

ตองกำหนดประเด็นในการรับฟงความ
คิดเห็นที่ชัดเจนและสงใหผูเขารวม
แสดงความคิดเห็นลวงหนา อยางนอย
1 สัปดาหกอนการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็น
ตองมีการกำหนดยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ใหตรงตามความ
ตองการของประชาชนและผูที่มีสวนได
สวนเสียในพื้นที่
- ตองสงยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
- ตองนำยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่เผยแพรผานทาง Web site
ของสำนักงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
แทนการสงในรูปแบบเลมเอกสาร

5
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
(Activity/Procedures)

ขอกำหนดที่สำคัญ
(ImportantSpecification)

12. สื่อสารและเผยแพร
แผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

สื่อสารและเผยแพร่

13. ติดตามและรายงานผลการนำ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ไปสู
การปฏิบัติ

ติดตามและรายงาน

- ตองนำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เผยแพรผานทาง Web site สำนักงาน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของแทนการสงใน
รูปแบบเลมเอกสาร

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Work Standard)
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน ดังตาราง ดังนี้
ผังกระบวนการ
ที่
รายละเอียดงาน
(Flow Chart)
1
ศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.1 รวบรวม คนควา ขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ
1.2 ศึกษาทำความเขาใจ ความรู สาระสำคัญของกฎหมาย แนวนโยบาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของ
1.3 วิเคราะห สังเคราะหนโยบายและแผนตามเอกสาร บริบท และขอมูล
การสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร
2
แตงตั้งคณะกรรมการ
2.1 ศึกษาขอมูล หนวยงาน บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
จัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่
2.2 ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดสงผูแทนเขารวมเปน
คณะกรรมการ/ คณะทำงาน
2.3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2.4 บันทึกเสนอผูมีอำนาจลงนามคำสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
จัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2.5 จัดทำหนังสือนำสงคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2.6 บันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 17 ลงนาม
ในหนังสือนำสงคำสั่งแตงตั้ง
2.7 จัดสงหนังสือนำและคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงานใหผูที่
ไดรับการแตงตั้งทราบ

6
ที่
3

4

5

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

ประชุมยกรางยุทธศาสตรฯ
3.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกราง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3.2 จัดทำหนังสือเชิญคณะทำงานเขารวมการประชุม
3.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 อนุมัติจัดการประชุมและลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
3.4 จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหคณะทำงาน
3.5 ประสานการขอใชหองประชุม
3.6 จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อสำรองเปนคาใชจายในการ
จัดเลี้ยงรับรองใหกับผูเขาประชุม
3.7 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
3.8 ประชุมคณะทำงานเพื่อยกรางยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3.9 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายในการจัดประชุม
3.10 จัดทำบันทึกหักลางการสงใชเงินยืมทดรองราชการ
เสนอขอความเห็นชอบรางยุทธศาสตรฯ
4.1 จัดทำหนังสือเสนอขอความเห็นชอบรางยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่จากคณะกรรมการ
4.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือเสนอขอความเห็นชอบ
4.3 จัดสงหนังสือเสนอขอความเห็นชอบและ รางยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะทำงาน
5.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน
5.2 จัดทำหนังสือเชิญภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขารวมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็น
5.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 อนุมัติจัดประชุมและลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
5.4 จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูที่เกี่ยวของ
5.5 ประสานขอใชสถานที่ในการจัดประชุม
5.6 จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสำรองเปนคาใชจายในการ
จัดประชุม
5.7 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
5.8 ประชุมรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่จากทุกภาคสวน
5.9 จัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
5.10 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายในการจัดประชุม
5.11 จัดทำบันทึกการสงใชเงินยืมทดรองราชการ

7
ที่
6

7

8

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

ปรับปรุงรางยุทธศาสตรฯ
6.1 ปรับปรุงยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามความคิดเห็นของ
ทุกภาคสวน
6.2 บันทึกเสนอผูบริหารเพื่อทราบยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ตามที่ไดรับการปรับปรุงจากขอคิดเห็น
เผยแพรยุทธศาสตรฯ
7.1 จัดทำบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 เพื่อขออนุมัติจัดจาง
ถายเอกสารและเขาเลม
7.2 จัดทำหนังสือนำสงยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ใหสภา
การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือนำสงยุทธศาสตร
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
7.4 จัดสงหนังสือนำสงและยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให
สภาการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.5 นำยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพรผาน Web site
ของสำนักงาน
7.6. จัดทำบันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อ
ขออนุมัติเบิกคาจัดจางถายเอกสารและเขาเลม
ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแผนงานโครงการฯ
8.1 จัดทำหนังสือเชิญคณะทำงานประชุม
8.2 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค 17 อนุมัติจัดประชุมและ ลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
8.3 จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหคณะทำงาน
8.4 จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสำรองเปนคาใชจาย
ในการจัดประชุม
8.5 ประสานการขอใชหองประชุม
8.6 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
8.7 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เพื่อกำหนด
กรอบแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
8.8 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบ การใชจายในการจัดประชุม
8.9 จัดทำบันทึกหักลางการสงใชเงินยืม ทดรองราชการ

8
ที่

9

10

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

เสนอคณะกรรมการ
9.1 จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทำบูรณาการ
แผนงาน/โครงการตามกรอบประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
9.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือแจงคณะกรรมการ
9.3 จัดสงหนังสือแจงการพิจารณาการจัดทำบูรณาการแผนงาน/โครงการฯ
ใหคณะกรรมการ
ยกรางแผนพัฒนาการศึกษาฯ
10.1 จัดทำหนังสือถึงหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของใหเสนอแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
10.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่
10.3 จัดสงหนังสือขอความรวมมือใหเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมไป
ยังหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
10.4 รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมจากหนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่
10.5 จัดทำรางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
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เสนอพิจารณาอนุมัติ
- บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 /ผูมีอำนาจพิจารณา อนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

12

สื่อสารและเผยแพร
1. จัดทำบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 เพื่อขออนุมัติจัดจาง
ถายเอกสารและเขาเลม
2. จัดทำหนังสือแจงการประชาสัมพันธเผยแพรแผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ผานทาง Web site ของสำนักงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผานทาง Web site ของสำนักงาน
4. จัดสงหนังสือแจงประชาสัมพันธแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผานทาง
Web site ของสำนักงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
5. นำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพรผานทาง Web site ของ
หนวยงาน
6. จัดทำบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ขออนุมัติเบิกคาจัดจาง
ถายเอกสารและเขาเลม

9

ที่

13

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

ติดตามและรายงานผล
1. สรางเครื่องมือแบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2. จัดทำหนังสือนำสงเครื่องมือแบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ
ใหหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือนำสงเครื่องมือ
แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ
4. จัดสงหนังสือนำสงและเครื่องมือแบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ฯใหหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของในพื้นที่
5. รวบรวมแบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
6. ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของเครื่องมือแบบติดตามรายงานผล
การดำเนินงานฯ
7. สรุปผลและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
8. บันทึกเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ไปสูการปฏิบัติใหผูบริหารทราบ

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
1. ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาการศึกษาฯไมนอยกวารอยละ 60 ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด
2. มีการกำหนดประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นที่ชัดเจน และสงใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหกอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
3. มีการเชิญผูเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดทำยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
4. มีการนำขอมูลความตองการของประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
5. มีการสงยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ใหหนวยงานทางการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการทราบ
6. มีการนำยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพรผานทาง Web site ของสำนักงาน
7. มีการนำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพรผาน Web site ของสำนักงานในพื้นที่มาใช
ประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
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8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
การติดตามประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินงานเปนรายไตรมาสและสรุปผลการดำเนินงานเปน
รายปโดยใชแบบฟอรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบรายงานที่แนบ
เครื่องชี้วัดคุณภาพ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In-process KPI)
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

1. รอยละของหนวยงานที่
เกี่ยวของที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ/
คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่

รายป

- ตรวจสอบจากรายชื่อผูแทน
ของหนวยงานที่ไดรับการ
แตงตั้งตามคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
จัดทำยุทธศาสตรและแผน
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่

2. มีการกำหนดประเด็นใน
การรับฟงความคิดเห็นที่
ชัดเจนและสงใหผูเขารวม
แสดงความคิดเห็นลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาหกอนการ
จัดประชุมรับฟง ความคิดเห็น

รายป

3. มีการเชิญผูเขารวมแสดง
ความคิดเห็นตอการจัดทำ
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ใหครอบคลุมภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

รายป

- พิจารณาจากจำนวน
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร
และแผน พัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่โดยคิดเทียบจากจำนวน
หนวยงานระดับกระทรวงและ
หนวยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวของในพื้นที่ทั้งหมด
- พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของผูรับผิดชอบวามีการ
กำหนดประเด็นในการรับฟง
ความคิดเห็นและสงให
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
ตามระยะเวลาที่กำหนดได
ครบถวนจากทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่หรือไม
พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของผูรับผิดชอบวามีการเชิญ
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
ตอการจัดทำยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ไดครอบคลุม
ทัง้ ภาครัฐภาค เอกชนและภาค
ประชาชนหรือไม

- ตรวจสอบจากเอกสารหัวขอ
ประเด็นในการรับฟงความ
คิดเห็นและวันที่ตามที่ระบุไว
ในหนังสือเชิญประชุม โดย
เปรียบเทียบจากวันที่จัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็น
- ตรวจสอบจากรายชื่อใน
หนังสือที่ไดจัดสงใหผูที่
เกี่ยวของเขารวมแสดงความ
คิดเห็นตอการจัดทำ
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
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ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ความถี่
(In-process KPI)
4. มีการนำขอมูลความ
รายป
ตองการของประชาชนและผูที่
มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่มาใช
ประกอบการปรับปรุง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

- พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของผูรับผิดชอบวามีการนำ
ขอมูลความตองการของ
ประชาชนและผูที่มีสวนได
สวนเสียในพื้นที่มาใชประกอบ
การปรับปรุงยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่หรือไม

- ตรวจสอบจากรายละเอียด
การปรับปรุงยุทธศาสตร
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ใน
รายงานการประชุม

5. มีการสงยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ใหสภา
การศึกษาไดภายในระยะ
เวลาที่กำหนด

รายป

- พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของผูรับผิดชอบวามีการสง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ใหสภาการศึกษาได
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หรือไม

- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่
ระบุไวในหนังสือ นำสง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กำหนด

6. มีการนำยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร
ผานทาง Web site ของ
สำนักงาน

รายป

- พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของ ผูรับผิดชอบวามีการนำ
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่เผยแพรผาน Web
site ของสำนักงานและไดแจง
ใหหนวยงานทาง การศึกษา
ทราบหรือไม

- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ เชนขอมูลจากหนา
Web site ของสำนักงานและ
หนังสือราชการที่ไดแจงให
หนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ทราบ

7. มีการนำแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เผยแพรทาง
Web site ของสำนักงาน

รายป

- พิจารณาจากการดำเนินงาน
ของผูรับผิดชอบวามีการนำ
แผนพัฒนา การศึกษาในพื้นที่
เผยแพรผาน Web site
ของสำนักงานและไดแจงให
หนวยงานทาง การศึกษา
ทราบหรือไม

- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ เชนขอมูลจากหนา
Web site ของสำนักงานและ
หนังสือราชการที่ไดแจงให
หนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ทราบ
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9. เอกสารอางอิง (Reference Document)
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25624. แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
2. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา
3. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6. แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
7. จุดเนนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
10. แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบตั งิ าน (Form)
10.1 แบบฟอรมการจัดทำรางกรอบแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
10.2 ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ภาคผนวก
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แบบฟอรมการจัดทำรางกรอบแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ …. : …………………………………………………….
เปาประสงค: ……………………………………………………………………

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ขอมูลฐานเดิม
เปาหมาย
(ปงบประมาณ)
(ปงบประมาณ)
2558 2559 2560 2561 2562 2563

2564

๑๖

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แบบฟอรมที่ 3

สํานักงานศึกษาธิการภาค ................................................
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................
นโยบายรัฐบาล ขอที่ .......................................................................
เปาหมายของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

และตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2560

งบประมาณ (หนวย:บาท)

2561

2562

2563

2564

2560

2561

2562

2563

สอดคลองกับ

แหลงงบ

2564

ประมาณ

นโยบาย รมว.

จุ ดเนน รมว.

ศธ.ขอที่

ศธ.ขอที่

หนวยงาน

หน วยงาน

ยุทธศาสตตร
แผน 12 ของ

ที่ รับผิ ดชอบ ที่เกี่ยวของ

ศธ. ขอที่

1. ค าสาธารณูปโภค
1.1 ค าไฟฟา
1.2 คาประปา/คาน้ําบาดาล
1.3 คาโทรศั พท
1.4 คาบริการไปรษณีโทรเลข
1.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. งบลงทุน
2.1 ค าครุภัณฑ
2.2 ค าที่ ดินและสิ่งกอสราง
3. ชื่อโครงการ .....................................
3.1 วัตถุประสงค.................................
3.2 วิธีการดํา เนินงาน..........................

3.3 เปาหมาย.................................................

หมายเหตุ

คณะผูจ ัดทำ
ที่ปรึกษา
นายนรา
คณะจัดทำ
1.นายวัฒนาพงศ
2.นางวรรณา
3.นางชลัยรัตน
4.นายพสุพิช
5.นายณัฐพร

เหลาวิชยา

รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหนง
ศึกษาธิการภาค 17

สาระทันธนสุเมธ
คุมสมบัติ
กระทู
คงพันธุ
ชวยบุญ

หัวหนากลุมยุทธศาสตรการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

