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การปฏิบัติงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 
1. ชื่องาน 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดที่สอดคล้องกับ สภำพปัจจุบันปัญหำ 

ควำมต้องกำร สอดรับกับนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำจังหวัด โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำของทุกภำคส่วน 

 
3. ขอบเขตงาน 

3.1 ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแผนปฏิรูป
ประเทศแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำค แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัดงำนวิจัย ข้อมูลสำรสนเทศเชิง
พ้ืนที่ในจังหวัดด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอ่ืน ๆ และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

3.2 จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
3.3 จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
3.4 เสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อคณะอนุกรรมกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
3.5 เสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)        

เพ่ือขอรับควำมเห็นชอบ 
 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด หมำยถึง ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด รวมทั้งกำรจัดท ำ

รำยละเอียดแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ให้สอดรับกับนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 
5. ขั้นตอนปฏิบัติงานและรายละเอียดของงาน 

5.1 ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผน
ปฏิรูปประเทศแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำภำค แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด งำนวิจัย ข้อมูลสำรสนเทศ
เชิงพ้ืนที่ในจังหวัดด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอ่ืน ๆ และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5.2 จัดระดมควำมคิดเห็นเพ่ือวิเครำะห์สภำวกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดควำมต้องกำร
ตำมบริบทของพ้ืนที่และยกร่ำงกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

 



5.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอำทิ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ 

5.4 ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
เพ่ือยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมข้อเสนอจำกที่ประชุมระดมควำมคิดเห็น 

5.5 จัดรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยใช้วิธีกำรและช่องทำงอย่ำง
หลำกหลำย 

5.6 วิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
5.7 ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

เพ่ือปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น 

5.8 น ำเสนอรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือขอบรรจุเข้ำ
วำระกำรประชุมอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 

5.9 ประสำนงำนกำรจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุม 

5.10 น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย เพื่อกลั่นกรอง 
5.11 ปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย(ถ้ำมี) 
5.12 ประสำนงำนนำเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.13 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
5.14 ปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(ถ้ำมี) 
5.15 แจ้งแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร

จังหวัด ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ให้ใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำตำม
ภำรกิจที่รับผิดชอบ 

5.16 สร้ำงกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดให้กับส่วนรำชกำรหน่วยงำน
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำข้อตกลงในกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติ 

5.17 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ 
5.18 ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ 
5.19 ติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ 
5.20 รำยงำนผลกำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่ออนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
5.21 สรุปและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ 
5.22 ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดทุกปี หรือตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรปูประเทศแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชำติแผนพฒันำพื้นที่เฉพำะ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำ
จังหวัดงำนวิจัย ข้อมูลสำรสนเทศเชิงพื้นที่ในจังหวัดด้ำนกำรศึกษำและ

ด้ำนอื่นๆและระเบียบกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง (160 ชม.) 
 

2. จัดระดมควำมคิดเห็นเพื่อวิเครำะห์สภำวกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดควำม 
ต้องกำรตำมบริบทของพื้นท่ี และยกร่ำงกรอบทิศทำง 

กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด(40ชม.) 

3. แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจงัหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 
จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ท้องถ่ิน และ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอำทิ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด สำนักงำนแรงงำนจังหวัด 

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ(16ชม.) 

4. ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัด เพื่อยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมข้อเสนอ 

จำกที่ประชุมระดมควำมคิดเห็น(40ชม.) 

5. จัดรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
โดยใช้วิธีกำรและช่องทำงอย่ำงหลำกหลำย(40ชม.) 

6. วิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น(24ชม.) 

7. ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
จังหวัด เพื่อปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมวิเครำะห์ สังเครำะห์และ 

สรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น(40ชม.) 

8. น ำเสนอรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อศึกษำธิกำรจังหวัด 
เพื่อขอบรรจุเข้ำวำระกำรประชุมอนุกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย (8 ชม.) 

9. ประสำนงำนกำรจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำร 
ประกอบกำรประชุม (16 ชม.) 

10. น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อกลั่นกรอง (4 ชม.) 

11. ปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ 
คณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย(ถ้ำมี)(16 ชม.) 

12. ประสำนงำนน ำเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด       
(4 ชม.) 

13. น ำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด

เพื่อขอควำมเห็นชอบ(4 ชม.) 

ไม่เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(ถ้ำมี)(16 ชม.) 

15. แจ้งแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำร 

จังหวัด ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ให้ใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อน
กำร 

พัฒนำกำรศึกษำตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบ(4 ชม.) 16. สร้ำงกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดให้กับส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนสถำนศึกษำ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และจัดทำข้อตกลง 

ในกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติ(40 ชม.) 

17. แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำร 
ปฏิบัติ(16ชม.) 

18. ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำร
ปฏิบัติ(24 ชม.) 

19. ติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ(240 ชม.) 

20 รำยงำนผลกำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่ออนุกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงน้อยไตร

มำสละ1 ครั้ง (96 ชม.) 

21.สรุปและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ(24 ชม.) 

22. ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดทุกปี หรือตำมควำม
เหมำะสม 



การปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ชื่องาน  
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรวบรวมโครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดของแต่ละปีงบประมำณ 
 

3. ขอบเขตงาน 
3.1 ประสำนส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

กรอบทิศทำงของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดของแต่ละปีงบประมำณ 
3.2 วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำจัดท ำที่สอดคล้องกับ

กรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด 
3.3 ระดมทรัพยำกรเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม (สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่มี

งบประมำณ) 
 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำของจังหวัด หมำยถึง เอกสำรที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำนนโยบำยที่

เกี่ยวข้อง ทิศทำงกำรพัฒนำ โดยมีโครงกำร/กิจกรรมที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำจัดทำตำมกรอบทิศ
ทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ของแต่ละปีงบประมำณ 

 

5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ       

แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ งำนวิจัย ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดข้อมูลและสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดทั้งด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ประสำนแผนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำ 
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบทิศทำงของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

5.3 วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำจัดท ำที่สอดคล้องกับ
กรอบทิศทำงของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด 

5.4 จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
5.5 เสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 
5.6 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 
5.7 ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร 

จังหวัด (กศจ.) 
5.8 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
5.9   จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดฉบับสมบูรณ์ 
5.10 ส่งแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง 
5.11 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำ

จังหวัด 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด นโยบำย 
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ งำนวิจัย ระเบียบ 

กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัดข้อมูลและสำรสนเทศเชิงพื้นท่ีในจังหวัดท้ังด้ำนกำรศึกษำ 

และด้ำนอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง (40 ชม.) 
 
 

2 ประสำนแผนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกรอบทิศทำงของแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำจังหวัด (40 ชม.) 
 
 

3 วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมท่ีส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำ 
จัดท ำท่ีสอดคล้องกับกรอบทิศทำงของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด (40 ชม.) 
 
 

4 จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (40 ชม.) 
 
 

ล 
5 เสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดต่อคณะอนุกรรมกำร 

ท่ีได้รับมอบหมำย(24 ชม.) 
 
 

6 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย(24 ชม.) 
 
 
 

7 ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด 
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) (8 ชม.) 

 
 
 

8 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) (8 ชม.) 
 
 

9 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดฉบับสมบูรณ์ (40 ชม.) 
 
 

10ส่งแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ี 
เกี่ยวข้อง (24 ชม.) 

 
 

11 หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมตำม 
แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



การปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ชื่องาน 
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำมกรอบ
วงเงินประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

 
3. ขอบเขตงาน 

3.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 

3.2 กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัด ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 
4. ค าจ ากัดความ 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัด หมำยถึง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงภำรกิจ 
ที่จะด ำเนินกำรในปีใดปีหนึ่งที่กำหนด โดยมีสำระส ำคัญเช่นเดียวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แต่ 
มีรำยละเอียดที่ชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกขึ้นภำยใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้น 
สังกัด 
 
5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

5.1 ทบทวนจุดเน้นกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.3 กลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด

ภำยใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรที่จะบรรจุในร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.5 จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัด 
5.6 น ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

เสนอศึกษำธิกำรจังหวัดอนุมัติ 
5.7 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ฉบับสมบูรณ์ 
5.8 น ำเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือทรำบ 



5.9 น ำเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)เพ่ือทรำบ 

5.10 ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมปฏิทินที่ก ำหนด 

5.11 ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

5.12 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
5.13 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.14 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

1. ทบทวนจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (40 ชม.) 

 
 
 

2. แต่งต้ังคณะทำงำนจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด(24ชม.) 

 
 
 

3. กลุ่ม/หน่วย จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยง กับแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัดภำยใต้กรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร(120 ชม.) 

 
 

4. แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรท่ีจะบรรจุในร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด(24 ชม.) 

 
 
 

5. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด(80 ชม.) 

 
 
 

6. น ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดอนุมัติ(8ชม.) 

 
 
 

7. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉบับสมบูรณ์ (40 ชม.) 

 
 

9. น ำเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

(กศจ.)เพื่อทรำบ(8ชม.) 
 
 

10. ประชุมช้ีแจงให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขับเคลื่อน 

กำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินท่ีกำหนด(8ชม.) 
 
 

11. ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร(8 ชม.) 
 
 

12. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ(8 ชม.) 
 
 

13. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 
 
 

14. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด(40ชม.) 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 


