ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
๑. ผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ศึกษาแนวทางและ
จัดเตรียมข้อมูล

 การจัดทายุทธศาสตร์ ฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดกรอบการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ
รับฟังความคิดเห็น
ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
ฯ
เสนอผู้บริหาร
พิจารณา

เผยแพร่ยุทธศาสตร์
ฯ
กาหนด
กรอบแผนงานโครงการฯ

 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

เสนอคณะกรรมการ
ยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ

สื่อสารและเผยแพร่
ติดตามประเมินผล
-๑-

๒.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
1. ศึกษาและ
รวบรวม
ข้อมูล

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1.1 รวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก แหล่ง
กลุ่ม
ต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์
1.2 ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู้ สาระ สาคัญ ของ
กฎหมาย แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายและแผน ตาม
เอกสาร บริบท และข้อมูลการสนับสนุนการ
จัดทายุทธศาสตร์
2. แต่งตั้ง
2.1 ศึกษาข้อมูล หน่วยงาน บุคคลทั้งภาครัฐและ
กลุ่ม
คณะกรรมการ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2.2 ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/
คณะทางาน
2.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

3. กาหนดกรอบ 3.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
การพัฒนา
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากาหนดกรอบการ
การศึกษา
พัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่
ในพื้นที่
3.2 จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม
3.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒ อนุมัติจัดการ
ประชุม และลงนาม
ในหนังสือเชิญประชุม
3.4 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้
คณะกรรมการ
3.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
3.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อ
สารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยง รับรอง
ให้กับผู้เข้าประชุม
3.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
3.8 ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
-๒-

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

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
15 วัน - เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
10 วัน นโยบายและแผนตาม
เอกสาร บริบท และข้อมูล
การสนับสนุนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ และแผน
10 วัน พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2 วัน

5 วัน
2 วัน

1 วัน

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

1. เอกสารบัญชีรายชื่อ
รายละเอียด ข้อมูล
หน่วยงาน บุคคล ทั้ง
ภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกข้อความเสนอ
ลงนามคาสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
3. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
4. หนังสือราชการนาส่ง
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
5. บันทึกเสนอลงนามใน
หนังสือนาส่ง คาสั่ง
แต่งตั้ง
1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัดการประชุม
และลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
2. หนังสือราชการเชิญ
คณะกรรมการ เข้าร่วม
การประชุม
3. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ยืมเงิน
ทดรองราชการ
4. สัญญายืมเงิน
5. เอกสารประกอบการ
ประชุม
6. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน
เช่น ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

3.9 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบ การใช้
จ่ายในการจัดประชุม
3.10 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ
4. ยกร่าง
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
การศึกษาใน
พื้นที่

4.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
คณะทางานเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
4.2 จัดทาหนังสือเชิญคณะทางานเข้าร่วมการ
ประชุม
4.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒ อนุมัติจัดการ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญประชุม
4.4 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะทางาน
4.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
4.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อ
สารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยง รับรอง
ให้กับผู้เข้าประชุม
4.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
4.8 ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
4.9 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้
จ่ายในการจัดประชุม
4.10 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ

ระยะเวลา
เอกสารดาเนินงาน
ดาเนินการ
1-2 วัน 7. บันทึกข้อความขอส่งใช้
1 วัน
เงินยืมทดรองราชการ
1 วัน

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

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

1-3 วัน
1-3 วัน
1 วัน

5. รับฟัง
ความคิดเห็น

5.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุก ภาคส่วน
5.2 จัดทาหนังสือเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเข้าร่วมการ ประชุม รับฟัง
ความคิดเห็น
5.3 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒ อนุมัติจัด
ประชุมและ ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.4 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ประสานขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม
5.6 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อ
สารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
5.7 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
5.8 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่
-๓-

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัด การประชุมและ
ลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม
2. หนังสือราชการเชิญ
คณะกรรมการ เข้าร่วม
การประชุม
3. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองราชการ
4. สัญญายืมเงิน
6. เอกสารประกอบการ
ประชุม
7. ร่างยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
8. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน
เช่น ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
9. บันทึกข้อความขอส่งใช้
เงินยืมทดรองราชการ

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัดการประชุม
และลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
2. หนังสือราชการเชิญเข้า
ร่วม ประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น
3. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ
4. สัญญายืมเงิน
5. รายละเอียด
ประกอบการยืมเงินทด
รองราชการ

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

จากทุกภาคส่วน
5.9 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
5.10 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการ
ใช้จ่ายในการจัดประชุม
5.11 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน
1-2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง

6. ปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ

6.1 ปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ตามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
6.2 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ตามที่ได้รับการปรับปรุงจากข้อคิดเห็น
7. เสนอผู้บริหาร 7.1 จัดทาหนังสือนาส่งยุทธศาสตร์พัฒนา
และสภาการ
การศึกษาในพื้นที่ให้สภาการศึกษา และ
ศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือ นาส่งยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษา ในพื้นที่
7.3 จัดส่งหนังสือนาส่งและยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้
สภาการศึกษา

คณะทางาน

8.เผยแพร่
ยุทธศาสตร์ฯ
9. กาหนดกรอบ
แผนงาน
โครงการฯ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

- นายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เผยแพร่
ผ่าน Web site ของสานักงาน
9.1 จัดทาหนังสือเชิญคณะทางาน
ประชุม
9.2 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒
อนุมัติจัดประชุม
และลงนามในหนังสือเชิญประชุม
9.3 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้
คณะทางาน
9.4 จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อ
สารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
9.5 ประสานการขอใช้ห้องประชุม
9.6 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
-๔-

3 วัน
1 วัน

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

เอกสารดาเนินงาน
6. เอกสารประกอบการ
ประชุม
7. เอกสารสรุปผลการรับ
ฟัง
ความคิดเห็นในการ
จัดทา
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่จาก
ทุกภาคส่วน
8. บันทึกข้อความขอส่งใช้
เงินยืมทดรองราชการ
9. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน
เช่น
ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกข้อความเสนอ
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ตามที่
ได้รับการปรับปรุงจาก
ข้อคิดเห็น
1. บันทึกข้อความเสนอลง
นามในหนังสือนาส่ง
ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
2. หนังสือราชการนาส่ง
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติจัด การประชุม
และลงนามในหนังสือ
2. หนังสือราชการเชิญ
คณะทางานเข้าร่วมการ
ประชุม
3. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ
4. สัญญายืมเงิน
5. รายละเอียด

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

9.7 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อกาหนดกรอบแผนงาน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
9.8 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบ การใช้
จ่ายในการจัดประชุม
9.9 จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม ทดรอง
ราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1-2 วัน
1-2 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

10.เสนอ
คณะกรรมการ

11. ยกร่าง
แผนพัฒนา
การศึกษาฯ

10.1 จัดทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาการจัดทาบูรณาการแผนงาน/
โครงการตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
10.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือแจ้ง คณะกรรมการ
10.3 จัดส่งหนังสือแจ้งการพิจารณา
การจัดทาบูรณาการแผนงาน/
โครงการฯ ให้คณะกรรมการ
11.1 จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องให้เสนอแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบประเด็น
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
11.2 บันทึกเสนอ ศึกษาธิการภาค ๒ ลงนามใน
หนังสือถึง หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
11.3 จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือให้เสนอ
แผนงานโครงการ/กิจกรรมไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
11.4 รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม จาก
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
11.5 จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

1 วัน

1 ชั่วโมง

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

1 วัน
1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
ประกอบการยืมเงินทด
รองราชการ
6. เอกสารประกอบการ
ประชุม
7. กรอบแผนงานโครงการ
ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
8. บันทึกข้อความขอส่งใช้
เงินยืมทดรองราชการ
9. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน
เช่น
ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
1. บันทึกข้อความเสนอลง
นามใน หนังสือแจ้ง
คณะกรรมการ
2. หนังสือราชการแจ้งการ
พิจารณา การจัดทา
บูรณาการแผนงาน/
โครงการฯ
1. บันทึกข้อความเสนอลง
นาม
ในหนังสือถึงหน่วยงาน
ทาง
การศึกษาในพื้นที่
2. หนังสือราชการขอ
ความ
ร่วมมือให้เสนอ
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3. ร่างแผนพัฒนา
การศึกษา
ในพื้นที่

5 วัน

12. เสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ

- บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒/
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
-๕-

3 วัน
1 วัน

- บันทึกข้อความเสนอ
ขออนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

13. สื่อสารและ
เผยแพร่

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

13.1 จัดทาหนังสือแจ้งการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผ่าน
ทาง Web site ของสานักงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
13.2 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
การศึกษาใน พื้นที่ผ่านทาง Web site ของ
สานักงาน
13.3 จัดส่งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ผ่านทาง Web
site ของสานักงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
13.4 นาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เผยแพร่
ผ่านทาง Web site ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1. บันทึกข้อความเสนอลง
นามในหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา การศึกษา
ในพื้นที่
2. หนังสือราชการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่

1 วัน

1 ชั่วโมง
14. ติดตามและ
รายงานผล

14.1 สร้างเครื่องมือแบบติดตามรายงานผล การ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
14.2 จัดทาหนังสือนาส่งเครื่องมือแบบติดตาม
รายงานผลการดาเนินงานฯ ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
14.3 บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค ๒
ลงนามในหนังสือนาส่ง เครื่องมือแบบ
ติดตามรายงานผล การดาเนินงานฯ
14.4 จัดส่งหนังสือนาส่งและเครื่องมือ
แบบติดตามรายงานผลการดาเนินงานฯ ให้
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
14.5 รวบรวมแบบติดตามรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
14.6 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
เครื่องมือแบบติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ
14.7 สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษา ใน
พืน้ ที่ไปสู่การปฏิบัติ
14.8 บันทึกเสนอรายงานการดาเนินงานตาม
-๖-

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

1 วัน

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 วัน

5 วัน

1 วัน
3 วัน

1. แบบติดตามรายงานผล
การดาเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
2. บันทึกข้อความเสนอลง
นาม ใน หนังสือนาส่ง
เครื่องมือแบบติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานฯ
3. หนังสือราชการนาส่ง
เครื่องมือ แบบติดตาม
รายงานผล การ
ดาเนินงานฯ
4. บันทึกข้อความเสนอ
รายงานการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ให้ผู้บริหาร
ทราบ
5. เอกสารรายงานการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดของงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน

แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้บริหารทราบ
1 วัน

๓. 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 และมีการเชิญผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. การเชิญผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องมีความครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
4. การปรั บ ปรุ งยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการนาข้อมู ล ความต้อ งการของ
ประชาชนและผู้ที่มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยในพื้นที่มาใช้ประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
5. การส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องนาส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. การเผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการเผยแพร่อย่างน้อยผ่าน
ช่องทาง Web site ของสานักงาน
7. การเผยแพร่ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการเผยแพร่อย่างน้ อยผ่านช่องทาง Web
site ของสานักงาน

๔. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
-๗-

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

รายปี

3. มีการเชิญผูเ้ ข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการเชิญผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ได้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนหรือไม่

- ตรวจสอบจากเอกสาร
หัวข้อประเด็นในการรับฟัง
ความคิดเห็นและวันที่
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยเปรียบเทียบ
จากวันที่จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
- 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

รายปี

- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
-๘-

ตัวชี้วัดภายในระบวนการ
(In-process KPI)
การศึกษาในพื้นที่ให้สภา
การ ศึกษาได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

แนวทางการประเมิน

ความถี่
ในการ
ประเมิน

ผู้รับผิดชอบว่ามีการส่งยุทธศาสตร์
พัฒนา การศึกษาในพื้นที่ให้สภา
การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่

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

-๙-

วิธีการประเมิน
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

