คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทายุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
รายชื่อผู้จัดทา/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
1. นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
2. นางพรพิมล สารระรักษ์
3. นางสาววาสนา น้อยบ้านป่า

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
-๑-

คานา
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการ
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ๒ เล่ ม นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของส่ ว นราชการ (Public
Sector
Management Quality Award : PMQA) เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงาน
ศึก ษาธิ ก ารภาค ๒ มี ภ ารกิ จส าคั ใในการจัด ท ายุท ธศาสตร์ แ ละแผนพั ฒ นาการ
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ จึ งได้ จั ด ทาคู่ มือ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ นงานส าหรั บ
ผู้รับผิดชอบงานได้ใช้ปฏิบัติงานและเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการบริหารจัดการงาน
ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒

-๒-

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
หลักการและความเป็นมา
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์เป็นสิ่ งที่ใช้กันแพร่หลายในกิจการด้านการทหาร
การสงคราม การเมื อ งระหว่ า งประเทศ และโดยเฉพาะการบริ ห ารในวงการธุ ร กิ จ เอกชนซึ่ ง ประสบ
ความสาเร็จสูง และเป็นที่กล่าวถึงกันมาก จนปัจจุบันได้แพร่หลายเข้ามาในวงงานต่างๆ และวงงานของ
ราชการ ด้วยเหตุที่องค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ และการเมือง รวมทั้ งการที่คู่แข่งขัน
และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดสภาพความเสี่ยงที่เกิด
จากความไม่แน่นอนของอนาคต หากวิเคราะห์ธรรมชาติของความเสี่ ยงแล้วจะพบว่า ความเสี่ ยงมีสองส่วน
คือ ความเสี่ยงส่วนที่คาดการณ์และควบคุมได้กับส่วนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ องค์กรจึงมีความจาเป็นในการ
คาดการณ์อนาคตและวางแผนเพื่ อลดความเสี่ยง ตลอดจนการเตรียมพร้อมและการปรับตนเองให้เท่าทัน
และก้าวล้าไปในตาแหน่งที่สามารถดารงอยู่ ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างไม่ประมาท การ
วางแผนยุทธศาสตร์มีส่วนอย่างมากต่อ การสร้างความเป็นผู้นา (Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์
(Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่ วยงานขององค์กร ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตร์นั้น จะมีการกาหนด
เป้าหมายรวมขององค์กรสาหรับการดาเนินงานในอนาคต (ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์) มีการคิดในเชิงรุกมุ่งเอาดี
เอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ เอาความยิ่งใหใ่ เน้นคุณภาพ เอาความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย พระราชบัใใัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
33 บัใใัติให้มีการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัใใัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกันทั้ง
สภาพบริบทและสภาพปัใหาความต้องการในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษามีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สานักงานศึกษาธิการภาค ๒ จึงได้รับมอบหมายให้ มี
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาในระยะยาวและ
ระยะกลาง เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. ความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy)
โดยทั่วไปคาว่า “ยุทธศาสตร์” จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่ากลยุทธ์หรือกล่าวว่า กลยุทธ์ คือ
วิธีการของยุทธศาสตร์ แต่ภาคราชการนิยมใช้คาว่า ยุทธศาสตร์กับการวางแผนนโยบายระดับสูง เช่น
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ฯลฯ ระดับต่าลงมาจะใช้คาว่า กลยุทธ์ แนวทาง
ปฏิบัติหรือกลวิธีแทน อย่างไรก็ตามแต่ละระดับของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ หรือกลวิธีจะต้อง
แปรผันลดหลั่นตามกันในทุกระดับ และมีผู้ให้ความหมายของคาว่า ยุทธศาสตร์ไว้หลากหลาย แต่มีความ
คล้ายคลึงกัน เช่น
ชัยสิทธิ์และคณะ, ม.ป.ป. ให้ความหมายว่า เป็นกุศโลบายในการทางานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
ภายใต้ข้อจากัดของหน่วยงานและบุคลากร หรือกล่าวว่า ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมาย
-๑-

ของหน่วยงาน ซึ่งจุดหมายจึงเป็นสิ่ งสาคัใในการจัดทายุท ธศาสตร์ที่ต้องกาหนดให้ชัดเจน เพื่ อให้ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ตรงตามความต้องการและดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือ เป็นวิธีการที่คิดขึ้ นอย่าง
รอบคอบ เป็นขั้นตอน และ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ
Kaplan และ Norton, 2005 (อ้างโดยวรรณพร, ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า เป็นศูนย์กลางของ
ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงอธิบายวิธีการ หรือแนวทางการพัฒนาไปสู่
องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy - Focused Organization) 5 ประการ คือ
1. รวมพลังเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. แปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรให้สอดรับ กับ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
5. วางระบบและจัดระเบียบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
สารานุกรมเสรีระบุว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
2. ความหมายของการวางแผน (Planning)
Harold Koontz Cyril O’Donnel and Heinz Weihrich (1984, p 21) ระบุว่า การวางแผน
เป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go) เป็นการคาดการณ์สิ่ง
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัใใาที่ พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน
มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสิ นใจเลื อกแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่สุ ด โดยผ่ าน
กระบวนการคิดก่อนทา ฉะนั้ นจึงกล่ าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic
attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา
ชัยสิทธิ์ และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงการวางแผนว่า หมายถึง การนาข้อมูลสารสนเทศที่องค์กรและผู้
วางแผน มาสั ง เคราะห์ แ ละก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารก่ อ นที่ จ ะปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง จะประสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศ และประสบการณ์ขององค์กรและผู้วางแผน โดยสรุปการ
วางแผน คือ การ “คิดก่อนทา”
3. ความหมายของแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์
1. เป็น เรื่ องของการวิเคราะห์ ภาระหน้าที่ ขององค์ กรและวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม การ
กาหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีวิสัยทัศน์หรือภาพ
-๒-

แห่งอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้ นเป็นเครื่องกาหนดทิศทาง องค์ประกอบสาคัใของแผนยุทธศาสตร์ได้แก่
(http://www.phuket.psu.ac.th/qu/project/no.6ppt)
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมิน
สถานภาพ ขององค์กร
1.2 การกาหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต โดยการกาหนดวิสั ยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)
1.3 การก าหนดกลยุท ธ์ขององค์ก ร ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) และมาตรการ
(Procedure) ตลอดจนการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
2. ตามแนวคิดของ ชัยสิทธิ์ และคณะ หมายถึง
2.1 เครื่องมือนาองค์กรสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่
2.2 แนวทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร (โดยสอดคล้องกับศักยภาพ
ภายใน และแนวโน้มของสถานการณ์ภายนอกองค์กร)
2.3 เอกสารข้อความที่ช่วยให้ฝ่ายต่างๆ ทางานไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
2.4 เครือ่ งมือในกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนที่มีการกาหนดวิสั ยทัศน์ มีการกาหนด
เป้าหมาย ระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิ งการแข่งขันที่ต้องการระบบการทางานที่มี
ความสามารถ
ความสาคัญของการวางแผน (Significance of Planning)
1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัใหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
อนาคต ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัใหา ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงจาเป็นต้องเตรียมตัวและ
เผชิใกับ สิ่ งที่เกิดขึ้น อัน เนื่ องมาจากความผันผวนของสิ่ งแวดล้ อมอันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสั งคมและ
การเมือง เป็นต้น
2. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชใาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (system approach) เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน
3. ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงาน
ที่ต้องกระทาเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดาเนินการเป็นไปด้วย
ความมั่นคงและมีความเจริใเติบโต
4. เป็นการลดความสูใเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
5. ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทาโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (a rational approach) มาเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอยู่
-๓-

กล่ าวโดยสรุป ว่า ไม่มีองค์การใดที่ประสบความสาเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการ
วางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัใของกระบวนการจัดการที่ดี
ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning)
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง
เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ กาหนดให้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน
ถ้าจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัใใาเพื่อคิดวิธีการให้
องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดาเนินมีความ
ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ผลมาจากการวิ เ คราะห์ พื้ น ฐานของข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏขึ้ น แล้ ว ท าการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่
การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่ดาเนินการคู่
กันอาศัยซึ่งกัน และกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า แผนกาหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัใใาของคณะ
ผู้ทางานด้านการวางแผนทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์การ
และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการทางานชองผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้ วย
เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก
และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทาให้
องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์ การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มี
การจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
ข้อจากัดในการวางแผน
-๔-

อย่างไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความล้มเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้นได้ ดังนั้น
เพื่อให้การวางแผนประสบความความสาเร็จ จึงควรพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การขาดข้อมูล ที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาพิจารณา
กาหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้นกลุ่มทางานได้ข้อมูล
ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะทาให้การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัย
สาคัใในการกาหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง
2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้ มที่จะทางานในเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก เขาจะไม่สามารถทาการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและ
เป็น คนที่มีความกระตือรือร้ นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่าง
เหมาะสมและเข้าใจการดาเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง
3. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทาให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผน
ที่กาหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกั บการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การรวบรวมการวิ เ คราะห์ สารสนเทศและการประเมิ น ทางเลื อ กต่ า ง ๆ ดั ง นั้ น ถ้ า การจั ด การไม่ จั ด
งบประมาณค่าใช้จ่ ายอย่ างเพี ย งพอในการวางแผน ไม่ย อมใช้เวลาให้ พอเพียงคิดแต่เพียงว่าเสี ยเวลา
สิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้
4. การดาเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ จะเป็นอุปสรรคในการนาความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจาเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการดาเนินการ
ในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะนาผลดีมาสู่องค์การ
5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปั จจัยหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น ในองค์การธุ ร กิจ ต่า ง ๆ ทั่ ว โลกเป็นผลกระทบอย่างต่อ เนื่องมาจากความผั น ผวนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะ
น าไปสู่ ก ารต่ อต้ า นจากกลุ่ ม คนงานและทั ศนคติ เ ช่ น นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ กระบวนการวางแผนที่ เ กิ ด ขึ้ น ขาด
ประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะ
ปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทานายและคาดการณ์ เช่นการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล
หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทาให้การดาเนินงานตามแผน
ประสบปัใหายุ่งยากได้
หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการด้วยกันคือ
1. การวางแผนจะต้องสนั บ สนุ นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to
Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสาคัใว่าเป้าหมายของแผน
ทุกแผนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอานวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
สัมฤทธิ์ผลหลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
อย่างจริงใจ
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2. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งกระบวนการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล
(Staffing)การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอน
อื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ดาเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงาน
ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทาแล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารใน
ระดับ ที่ต่างกัน ต่างก็มีความรั บ ผิดชอบควบคุมให้ งานที่ตนกระทาอยู่ให้ประสบความส าเร็จ ฉะนั้นการ
วางแผนจึงมีความสาคัใเป็นอย่างยิ่ง
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัด
และคุ้มค่า เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการปริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกใน
องค์การ
ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan)
แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่ามีลักษณะกว้างหรือกล่าวทั่วๆ ไป (It should be specific
rather than general) การชี้เฉพาะถึ งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะก่อ ให้เกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะเกิด
ความเข้าใจผิ ดหรือนาไปใช้ผิดๆ นั้นน้อยมาก ฉะนั้นการจัดทาแผนจะต้องมีลั กษณะเฉพาะเพื่อให้ การ
ดาเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ต้องตีความกันในลักษณะต่างๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจ
ก่อให้เกิดดาเนินการที่ผิดทิศทางไปก็เป็นได้
2. แผนควรจะจาแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ให้ชัดเจน (A plan should
distinguish between the known and the un-know) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ฉะนั้นการจาแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งไม่รู้และรู้ให้เห็นเด่นชัด จะทาให้ผู้ใช้
แผนคานึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไม่รู้ให้รอบคอบ
3. แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผลและสามารถนาไปปฏิบัติได้ (A plan should be
logical and practical) ซึ่งเรื่องนี้นับว่ามีความสาคัใเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้วางแผนจะต้องใช้การคิด วิเคราะห์
การคิดวิจารณใาณเป็นฐานในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างมีเหตุผลและตัดสินเลือก แนวทางดาเนินการ
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
4. แผนจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้ (The plan must be flexible and
capable of being modified) แผนที่นาไปใช้จะต้องเหมาะกับสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่
สามารถเกิดได้ทุกขณะ นอกจากนั้นการดาเนินการต่างๆ มักจะมีตัวแปรต่างๆ จานวนมาก ที่มีผลกระทบ
ต่อแผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ แปรเปลี่ยนไป
5. แผนจะต้องได้รับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (The plan must be acceptable to
the persons who adopt it and to the persons who are affected) ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ จะ
นามา ซึ่งความตั้งใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนาแผนไปปฏิบัติ ถ้าแผนที่วางนั้นได้รับการยอมรับ
จากผู้เกี่ยวข้องย่อมเป็นผลดีแก่การดาเนินงานขององค์การธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง
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ประเภทของการวางแผน (Type of Planning)
การวางแผนสามารถจาแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานได้ดังนี้
1. จาแนกตามระดับการจัดการ
1.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ระดับสูง (Top management) เป็นการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด (Overall
planning) ด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงาน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกาลังของทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคต
1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารระดับกลาง (Middle-level management) เป็นการวางแผนเพื่อกาหนดกรอบและ ทิศทางไว้
สาหรับแผนปฏิบัติการ (operative plans)
1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้น (lower
level managers) นาแผนบริหาร (administrative plans) ไปดาเนินการในภาคปฏิบัติ
2. จาแนกตามลักษณะการปฏิบัติ
2.1 การวางแผนดาเนินงาน (Standing Planning) เป็นการวางแผนที่มีลักษณะเป็น แผนถาวร
บ่งบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อย ในองค์การหรือใช้
เพื่อแก้ปัใหาที่เกิดขึ้นประจา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ วิธีการ และมาตรฐาน
การวางแผนใช้ประจามีประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งที่สามรถตรวจสอบการทางานของพนักงานและ
สามารถประสานงานระหว่ า งฝ่ า ยต่า ง ๆ ท าให้ ก ารทางานเป็ น ไปอย่ างมี เ อกภาพและ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการวางแผนชนิดนี้อาจมีจุดอ่อนบ้าง คือเมื่อสภาพการณ์บางอย่างเปลี่ยน แปลง
ไป แผนประเภท นี้จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะกับสภาพการณ์ในลักษณะแผนใช้ เฉพาะ
ครั้ง
2.2 การวางแผนใช้เฉพาะครั้ง (Ad hoc Single Planning) เป็นการวางแผนเพื่อปรับและเสริม
การวางแผนดาเนินงานประจาทั้ งนี้เนื่องจากแผนดาเนินงานประจาไม่อาจตอบสนองความ เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แผนใช้เฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ์
แผนประเภทนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วจะไม่นามาใช้อีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้ว่า แผนใช้ครั้งเดียว แผน
ประเภทนี้ได้แก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทางาน แผนใช้เฉพาะครั้งมีประโยชน์ต่อ
องค์กรทาให้ลดความเสี่ยงและเป็นการใช้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ การณ์ที่เกิดขึ้น
3. จาแนกตามระยะเวลา
3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นการวางแผนที่กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่จากการศึกษาของ The American Management Association พบว่า
แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ปี เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างมีเหตุผล
3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เป็นการวางแผนที่มีระยะ
เวลาดาเนินการระหว่าง 3 ถึง 5 ปี
3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี
การวางแผนระยะสั้ นเป็น การกาหนดกิจกรรมช่ว งสั้ น ๆ เพื่อให้ วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาว ประสบ
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ความสาเร็จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาว องค์การจึงจะ ดาเนินการ
ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
อาจไม่ได้กาหนดเวลาที่กล่าวในตอนต้น เพราะสภาพขององค์การในยุคปัจจุบันต้องมีการ เปลี่ยนแปลงให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหว่างประเทศ
4. จาแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งาน การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) เป็น
การวางแผนด้านทาเลที่ตงั้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนา ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ
5. การจาแนกตามขอบข่ายลักษณะของแผน แบ่งออกได้ดังนี้
� วัตถุประสงค์ (Objectives) � นโยบาย (Policies)
� วิธีปฏิบัติงาน (Procedures) วิธีการ (Method)
� มาตรฐาน (Standard)
� งบประมาณ (Budget)
� แผนงาน (Program)
1. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ (Objectives) :
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด
2) เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบงานทราบความต้องการของผู้ใช้งาน สาหรับนาไปปรับปรุงพัฒนางานการ
ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานการจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ของผู้บริหารหน่วยงาน
2. ขอบเขต (Scope) :
การดาเนินงานครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาแนวนโยบายการจัดทาแผน การจัดเตรียมข้อมูล
สาหรับใช้ในการวางแผน การจัดทาทิศทางการพัฒนาการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การ
สื่อสารยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3. คาจากัดความ(Definition) :
1) ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการ
ในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
2) แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะกลาง (3-5 ปี) ที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๒ จัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกำรศึกษำของพื้นที่ควำมรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และนโยบำยทำงกำรศึกษำของประเทศและตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ของพื้นที่
3) พื้นที่ หมายถึง พื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้แก่
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อ่างทอง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4.1 ศึกษาธิการภาค 2 มีหน้าที่
4.1.2 พิจารณาสั่งการดาเนินงาน
4.1.2 ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.1.3 อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.1.4 ลงนามในหนังสือสั่งการ
4.2 ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน มีหน้าที่
4.2.1 ดาเนินการให้มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทายุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.2.2 ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
4.2.3 ดาเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
4.2.4 ดาเนินการจัดทายกร่างยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.2.5 ดาเนินการให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
 การจัดทายุทธศาสตร์ฯ

ศึกษำแนวทำงและ
จัดเตรียมข้อมูล
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำหนดกรอบกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่
ยกร่ำงยุทธศำสตร์ฯ
รับฟังควำมคิดเห็น
ปรับปรุงร่ำงยุทธศำสตร์
ฯ
เสนอผู้บริหำร
พิจำรณำ

เผยแพร่ยุทธศำสตร์
ฯ
กำหนด
กรอบแผนงำนโครงกำรฯ

-๙-

 การจัดทาแผนพัฒนา ฯ
เสนอคณะกรรมกำร
ยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ

เสนอผู้บริหำร
พิจำรณำอนุมัติ

สื่อสำรและเผยแพร่
ติดตำมประเมินผล

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1.1 รวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จาก แหล่งต่าง ๆ
1.2 ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู้ สาระ
สาคัใ ของกฎหมาย แนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายและ
แผน ตามเอกสาร บริบท และข้อมูล
การสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์
2.1 ศึกษาข้อมูล หน่วยงาน บุคคลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทา ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2.2 ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/ คณะทางาน
2.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

- ๑๐ -

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
15 วัน - เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์นโยบายและแผนตาม
10 วัน เอกสาร บริบท และข้อมูลการ
สนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์
และแผน พัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่
10 วัน
2 วัน

5 วัน
2 วัน

1. เอกสารบัใชีรายชื่อ
รายละเอียด ข้อมูล
หน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกข้อความเสนอ ลงนาม
คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
4. หนังสือราชการนาส่งคาสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการ/
คณะทางาน

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

3. กาหนดกรอบ
การพัฒนา
การศึกษา
ในพื้นที่

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

3.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กาหนดกรอบการพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
3.2 จัดทาหนังสือเชิใคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุม
3.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
อนุมัติจัดการประชุม และลงนาม
ในหนังสือเชิใประชุม
3.4 จัดส่งหนังสือเชิใประชุมให้
คณะกรรมการ
3.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
3.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรอง
ราชการ เพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดเลี้ยง รับรองให้กับผู้เข้า
ประชุม
3.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
3.8 ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3.9 รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ การใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
3.10 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ

1.กลุ่มยุทธ
ศาสตร์
2.คณะ
กรรมการ
3.คณะ
ทางาน

4. ยกร่าง
4.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัด
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
การศึกษาในพื้นที่
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.2 จัดทาหนังสือเชิใคณะทางานเข้า
ร่วมการประชุม
4.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
อนุมัติจัดการประชุม และลงนาม
ในหนังสือเชิใประชุม
4.4 จัดส่งหนังสือเชิใประชุมให้
คณะทางาน
4.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
4.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรอง
ราชการ เพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดเลี้ยง รับรองให้กับผู้เข้า
ประชุม
4.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
4.8 ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน

2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
5. บันทึกเสนอลงนามในหนังสือ
นาส่ง คาสั่งแต่งตั้ง
1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัดการประชุมและลง
นามในหนังสือเชิใประชุม
2. หนังสือราชการเชิใ
คณะกรรมการ เข้าร่วมการ
ประชุม
3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองราชการ
4. สัใใายืมเงิน
5. เอกสารประกอบการประชุม
6. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัใรับเงิน ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน
7. บันทึกข้อความขอส่งใช้ เงิน
ยืมทดรองราชการ

1-2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง

- ๑๑ -

1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1-2 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1-3 วัน
1-3 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัด การประชุมและลง
นามในหนังสือเชิใประชุม
2. หนังสือราชการเชิใ
คณะกรรมการ เข้าร่วมการ
ประชุม
3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองราชการ
4. สัใใายืมเงิน
6. เอกสารประกอบการประชุม
7. ร่างยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
8. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัใรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
9. บันทึกข้อความขอส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

4.9 รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
4.10 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ

5. รับฟัง
ความคิดเห็น

6. ปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน
1 ชั่วโมง

5.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
กลุ่ม
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ยุทธศาสตร์
จากทุก ภาคส่วน
5.2 จัดทาหนังสือเชิใภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้า
ร่วมการ ประชุม รับฟังความคิดเห็น
5.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
อนุมัติจัดประชุมและ ลงนามใน
หนังสือเชิใประชุม
5.4 จัดส่งหนังสือเชิใประชุมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5.5 ประสานขอใช้สถานที่ในการจัด
ประชุม
5.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
5.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
5.8 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดทา ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษา ในพื้นที่จากทุกภาคส่วน
5.9 จัดทาสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็น
5.10 รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
5.11 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ
6.1 ปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ตามความคิดเห็น
ของทุกภาคส่วน
6.2 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ตามที่ได้รับการปรับปรุงจาก
ข้อคิดเห็น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

คณะทางาน

- ๑๒ -

1 วัน
1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1-2 วัน
1 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัดการประชุมและลง
นามในหนังสือ เชิใประชุม
2. หนังสือราชการเชิใเข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น
3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืม
เงินทดรองราชการ
4. สัใใายืมเงิน
5. รายละเอียดประกอบการยืม
เงินทดรองราชการ
6. เอกสารประกอบการประชุม
7. เอกสารสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่จากทุก
ภาคส่วน
8. บันทึกข้อความขอส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ
9. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัใรับเงิน ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน

1 วัน
1 ชั่วโมง
3 วัน
1 วัน

- บันทึกข้อความเสนอ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ตามที่ได้รับการปรับปรุง
จากข้อคิดเห็น

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
7. เสนอผู้บริหาร
และสภาการ
ศึกษา

8.เผยแพร่
ยุทธศาสตร์ฯ
9. กาหนดกรอบ
แผนงาน
โครงการฯ

10.เสนอ
คณะกรรมการ

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

7.1 จัดทาหนังสือนาส่งยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้สภา
การศึกษา และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือ นาส่งยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา ในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

7.3 จัดส่งหนังสือนาส่งและยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้
สภาการศึกษา
- นายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ผ่าน Web site ของสานักงาน

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1 ชั่วโมง 1. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ในหนังสือนาส่งยุทธศาสตร์
พัฒนา การศึกษาในพื้นที่
2. หนังสือราชการนาส่ง
1 ชั่วโมง
ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่

1 วัน
กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

1 ชั่วโมง

9.1 จัดทาหนังสือเชิใคณะทางาน
กลุ่ม
ประชุม
ยุทธศาสตร์
9.2 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
อนุมัติจัดประชุม
และลงนามในหนังสือเชิใประชุม
9.3 จัดส่งหนังสือเชิใประชุมให้
คณะทางาน
9.4 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
9.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
9.6 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
9.7 ประชุมคณะทางานจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
กาหนดกรอบแผนงานโครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
9.8 รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ การใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
9.9 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ

1 ชั่วโมง

10.1 จัดทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการจัดทาบูรณาการ
แผนงาน/ โครงการตามกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

- ๑๓ -

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1-2 วัน
1-2 วัน

1 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัด การประชุมและลง
นามในหนังสือ
2. หนังสือราชการเชิใ
คณะทางานเข้าร่วมการ
ประชุม
3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืม
เงินทดรองราชการ
4. สัใใายืมเงิน
5. รายละเอียดประกอบการยืม
เงินทดรองราชการ
6. เอกสารประกอบการประชุม
7. กรอบแผนงานโครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
8. บันทึกข้อความขอส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ
9. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัใรับเงิน ใบรับรอง
แทน ใบเสร็จรับเงิน

1 ชั่วโมง
1 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ใน หนังสือแจ้งคณะกรรมการ
2. หนังสือราชการแจ้งการ
พิจารณา การจัดทาบูรณาการ
แผนงาน/ โครงการฯ

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

11. ยกร่าง
แผนพัฒนา
การศึกษาฯ

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

10.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือแจ้ง
คณะกรรมการ
10.3 จัดส่งหนังสือแจ้งการพิจารณา
การจัดทาบูรณาการแผนงาน/
โครงการฯ ให้คณะกรรมการ
11.1 จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องให้เสนอ
แผนงานโครงการ/กิจกรรมตาม
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
11.2 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่
11.3 จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือให้
เสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมไป
ยังหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
11.4 รวบรวมแผนงานโครงการ/
กิจกรรม จากหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่
11.5 จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่

12. เสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ

- บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒/
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

13. สื่อสารและ
เผยแพร่

13.1 จัดทาหนังสือแจ้งการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ผ่าน
ทาง Web site ของสานักงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
13.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาใน พื้นที่ผ่าน
ทาง Web site ของสานักงาน
13.3 จัดส่งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผ่าน
ทาง Web site ของสานักงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
13.4 นาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ ผ่านทาง Web site ของ
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ชั่วโมง

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน
1.กลุ่มยุทธ
ศาสตร์
2.คณะ
กรรมการ
3.คณะ
ทางาน

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ในหนังสือถึงหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่
2. หนังสือราชการขอความ
ร่วมมือให้เสนอแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3. ร่างแผนพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่

1 วัน

5 วัน
3 วัน
กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

- ๑๔ -

1 วัน

- บันทึกข้อความเสนอ
ขออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่

1 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ในหนังสือประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา การศึกษาในพื้นที่
2. หนังสือราชการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

1 วัน

1 วัน

1 ชั่วโมง

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
14. ติดตามและ
รายงานผล

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

14.1 สร้างเครื่องมือแบบติดตาม
รายงานผล การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
14.2 จัดทาหนังสือนาส่งเครื่องมือแบบ
ติดตาม รายงานผลการ
ดาเนินงานฯ ให้หน่วยงาน ทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
14.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือนาส่ง เครื่องมือ
แบบติดตามรายงานผล การ
ดาเนินงานฯ
14.4 จัดส่งหนังสือนาส่งและเครื่องมือ
แบบติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
14.5 รวบรวมแบบติดตามรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
14.6 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
ของเครื่องมือแบบติดตามรายงาน
ผลการดาเนินงานฯ
14.7 สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนา
การศึกษา ในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ
14.8 บันทึกเสนอรายงานการ
ดาเนินงานตาม แผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติให้
ผู้บริหารทราบ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1 วัน
1. แบบติดตามรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
1 ชั่วโมง 2. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ใน หนังสือนาส่งเครื่องมือ
แบบติดตาม รายงานผลการ
ดาเนินงานฯ
1 ชั่วโมง 3. หนังสือราชการนาส่ง
เครื่องมือ แบบติดตาม
รายงานผล การดาเนินงานฯ
4. บันทึกข้อความเสนอรายงาน
การดาเนินงานตาม
1 วัน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ให้
ผู้บริหารทราบ
5. เอกสารรายงานการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
5 วัน
การศึกษาในพื้นที่ไปสู่การ
ปฏิบัติ
1 วัน
3 วัน
1 วัน

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
ในการจัดทายุ ทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ เพื่อให้ การดาเนินงานมีมาตรฐาน จึง มี
ข้อกาหนดในการปฏิบัติงานดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาฯ ต้องมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด
2. การรับฟังความคิดเห็น ต้องมีการกาหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และส่ง
ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น และมีการเชิใผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาการศึ กษา
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ๑๕ -

3. การเชิใผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องมีความครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
4. การปรั บ ปรุ งยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการนาข้อมู ล ความต้อ งการของ
ประชาชนและผู้ที่มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยในพื้น ที่มาใช้ประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
5. การส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องนาส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. การเผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการเผยแพร่อย่างน้อยผ่าน
ช่องทาง Web site ของสานักงาน
7. การเผยแพร่ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการเผยแพร่อย่างน้อยผ่านช่องทาง Web
site ของสานักงาน
8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ในการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา ฯ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงกาหนดระบบการติดตามประเมินผล ไว้ดังนี้
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการ โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
2. จัดให้มีตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดให้มีแนวทาง ความถี่ในการประเมิน และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานรายตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความถี่
แนวทางการประเมิน
ในการ
วิธีการประเมิน
ประเมิน
1. ร้อยละของหน่วยงาน
- พิจารณาจากจานวนหน่วยงานที่
รายปี - ตรวจสอบจากรายชื่อผู้แทน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้ง
เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ของหน่วยงาน ที่ได้รับการ
เป็นคณะกรรมการ/
คณะกรรมการ/คณะทางานจัดทา
แต่งตั้งตามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการ/คณะทางาน
และแผนพัฒนาการศึกษาใน
ในพื้นที่ โดยคิดเทียบจากจานวน
จัดทายุทธศาสตร์และ
พื้นที่
หน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงาน
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดภายในระบวนการ
(In-process KPI)

2. มีการกาหนดประเด็นในการ - พิจารณาจากการดาเนินงานของ
รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน
ผู้รับผิดชอบว่ามีการกาหนดประเด็น
และส่งให้ผู้เข้าร่วมแสดงความ ในการรับฟังความคิดเห็นและส่งให้
คิดเห็นล่วงหน้า อย่างน้อย 1
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตาม
สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมรับ
ระยะเวลาที่กาหนดได้ครบถ้วนจากทุก
ฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือไม่

- ๑๖ -

รายปี

- ตรวจสอบจากเอกสาร
หัวข้อประเด็นในการรับฟัง
ความคิดเห็นและวันที่
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิใ
ประชุม โดยเปรียบเทียบ
จากวันที่จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น

ตัวชี้วัดภายในระบวนการ
(In-process KPI)
3. มีการเชิใผูเ้ ข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

แนวทางการประเมิน
- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการเชิใผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ได้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนหรือไม่

ความถี่
ในการ
วิธีการประเมิน
ประเมิน
รายปี - ตรวจสอบจากรายชื่อใน
หนังสือที่ได้จดั ส่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

4. มีการนาข้อมูลความต้องการ - พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ของประชาชนและผู้ที่มีส่วน
ผู้รับผิดชอบว่ามีการนาข้อมูล
ได้ส่วนเสียในพื้นที่มาใช้
ความต้องการของประชาชนและ
ประกอบการปรับปรุง
ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มาใช้
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ในพื้นที่
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่หรือไม่

รายปี

- ตรวจสอบจากรายละเอียด
การปรับปรุงยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ใน
รายงานการประชุม

5. มีการส่งยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ให้สภา
การ ศึกษาได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการส่งยุทธศาสตร์
พัฒนา การศึกษาในพื้นที่ให้สภา
การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่

รายปี

6. มีการนายุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร่
ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการนายุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพร่ผ่าน
Web site ของสานักงานและได้แจ้งให้
หน่วยงานทางการศึกษาทราบหรือไม่

รายปี

7. มีการนาแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร่
ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการนาแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร่ผา่ น Web
site ของสานักงานและได้แจ้งให้
หน่วยงานทางการศึกษาทราบหรือไม่

รายปี

- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือ
นาส่งยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
โดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูลจาก
หน้า Web site ของ
สานักงาน และหนังสือ
ราชการที่ได้แจ้งให้
หน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ทราบ
- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูลจาก
หน้า Web site ของ
สานักงาน และหนังสือ
ราชการที่ได้แจ้งให้
หน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ทราบ

- ๑๗ -

9. เอกสารอ้างอิง (Referent Document)
9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9.2 แผนบริหารราชการแผ่นดิน
9.3 นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ
9.5 แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
9.6 แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.7 หนังสือสั่งการ
10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
10.1 รูปแบบหัวข้อในเอกสารแผน
10.2 รูปเล่ม

- ๑๘ -

ภาคผนวก

- ๑๙ -

ตัวอย่าง หัวข้อในเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักกำรและเหตุผล
1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
1) สภำพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2
2) สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง
2.1) ด้ำนเศรษฐกิจ
2.2) ด้ำนสังคม
2.3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
1) ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1.1) ด้ำนสถำนศึกษำ
1.2) ด้ำนนักเรียน นักศึกษำ
1.3) ด้ำนครู อำจำรย์
2) ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
2.1) คุณภำพสถำนศึกษำ
2.2) คุณภำพผู้เรียน
3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
3.1) กำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ
3.2) กำรมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
1.4 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
บทที่ 2 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 เป้ำประสงค์
2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
บทที่ 3 แผนพัฒนาการศึกษาภาค
3.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ
3.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ
บทที่ 4 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
4.1 กำรแปลงแผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ
4.2 กำรติดตำมและประเมินผล
ภาคผนวก (ถ้ามี)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
- ๒๐ -

