
กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแพร่ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



กลุ่มนโยบายและแผน

งานการจดัตัง้และเสนอของบประมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ส ำรวจควำมต้องกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง

(10 วัน)

สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณ 
เสนอมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่สถำนศึกษำ
เสนอค ำของบประมำณ (กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน

อำคำรประกอบสิ่งก่อสร้ำงอื่น ,ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น , ครุภัณฑ์)

(5 วัน)

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวจำรวุรรณ  ชิโนทยั ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 089-7558460    E-mail : jaruwan@phrae1.go.th

แต่งต้ังกรรมกำรพิจำรณำ
(30 นำท)ี

รำยงำนผลกำรจัดต้ังงบประมำณ
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

(1 วัน)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ัง
งบประมำณและเรียงล ำดับ

ควำมจ ำเป็นขำดแคลน
(1 วัน)



กลุ่มนโยบายและแผน

งานการจดัสรรงบประมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับแจ้งกรอบวงเงิน

แจ้งโรงเรียนส่งค ำขอ 
(1 วัน)

แต่งต้ังคณะกรรมกำร
- ชุดจัดเตรียมข้อมูล

(30 นำท)ี

วิเครำะห์ค ำขอ รวบรวมข้อมูล
(3 วัน)

รำยงำนผลกำรจัดสรร
(1 วัน)

ไม่มี

มี

ประชุมพิจำรณำ
ตำมกรอบวงเงิน

(1 วัน)

เสนอผู้บริหำรลงนำม
(1 วัน)

แจ้งจัดสรรโรงเรียน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
(1 วัน)

ข้อมูลพื้นฐำน
ภำยในเขตพื้นที่ - 10 มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวจำรวุรรณ  ชิโนทยั ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 089-7558460    E-mail : jaruwan@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

จัดท ำรำยละเอียดเพ่ือเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ (1 วัน)

รำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (1 วัน)

ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (1 วัน)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอ กศจ. พิจำรณำ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ เพื่อก ำหนด
แนวทำง และวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย (30 นำท)ี

ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ
กำรบริหำรงบประมำณ

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำร  (1 วัน)

งานบรหิารงบประมาณ ขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ

เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวจำรวุรรณ  ชิโนทยั ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 089-7558460    E-mail : jaruwan@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน

ขั้นตอนการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ

เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ขอควำมเห็นชอบต่อ

กรรมกำรบริหำรหน่วยงำน

ก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ

เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องสู่กำรปฏิบัติ

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

จัดท ำ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับแก้ไข

แต่งต้ังกรรมกำรฯ คณะท ำงำนจัดท ำแผน

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

ก ำหนดโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ : นำงนิตยำ  กันทำสุข   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 086-1664209    E-mail : Nittaya2594@gmail.com



กลุ่มนโยบายและแผน

ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ทบทวนภำรกิจ ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศ/
ผลกำรด ำเนินงำน/ส ำรวจควำมต้องกำรและ

ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและประเมินสถำนภำพของ สพท.

เสนอกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำฯ/
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับแก้ไข

ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและกรอบแผนงำน/โครงกำร

เผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

น ำเสนอ กศจ. เพ่ือพิจำรณำ

ผู้รับผิดชอบ : นำงนิตยำ  กันทำสุข   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 086-1664209    E-mail : Nittaya2594@gmail.com



กลุ่มนโยบายและแผน

งานจดัตัง้ ยุบรวม เลิก และโอนสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ศึกษำระเบียบ ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ

ศึกษำสภำพควำมต้องกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ

กศจ.พิจำรณำ

จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำเพื่อขอควำมเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นำงนิตยำ  กันทำสุข   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
โทร 086-1664209    E-mail : Nittaya2594@gmail.com

ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
และโอนสถำนศึกษำ

ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ



กลุ่มนโยบายและแผน

การบรหิารจดัการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ศึกษำระเบียบ ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติฯ

ศึกษำสภำพควำมต้องกำรด้ำนโอกำส
ทำงกำรศึกษำ ปัญหำเกี่ยวกับ

โรงเรียนขนำดเล็กฯ
(ก่อนเปิดภำคเรียน)

สถำนศึกษำจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบ ต่อ สพท.

(1 สัปดำห)์

สพท. เสนอ 
กศจ. พิจำรณำ

(1-2 วัน)

เห็นชอบ

ด ำเนินกำร ตำมมติ 
แจ้งสถำนศึกษำ /ส่วนเกี่ยวข้อง

ติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ

ไม่เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวสุนทรียำ  ก ำกอบ   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
โทร 086-1157105    E-mail : junmerb115@ gmail.com



กลุ่มนโยบายและแผน

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

โรงเรียนจัดท ำโครงกำร
เพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำก อปท.

โรงเรียนเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

สพท. พิจำรณำ
(ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน)

จัดส่งโครงกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

ส่งโครงกำรท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบให้กับโรงเรียนที่จัดท ำโครงกำร
(ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน)

จัดส่งโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก อปท.
(ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน)

ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรหลักจำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
(ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่เสนอขออนุมัติ)

โรงเรียนสรุปและจัดท ำแบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรให้กับ สพท.และ อปท.

(เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำด ำเนินกำรตำมแผนฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวสุนทรียำ  ก ำกอบ   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
โทร 086-1157105    E-mail : junmerb115@ gmail.com



กลุ่มนโยบายและแผน

งานสนับสนุนการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานผูต้รวจราชประจ าเขตตรวจราชการที ่16

รายงานผลการตรวจราชการของส านกันายกรัฐมนตรี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียด
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร        

ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร

ประสำนแผนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศและ
ตรวจรำชกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของผู้ตรวจ
รำชกำรฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและแผน

จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
(30 นำท)ี

ผู้รับผิดชอบ : นำยทนงศักดิ์  บัวเทพ   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
โทร 095 6756996    E-mail : thanongsak@phrae1.go.th

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
(30 นำท)ี

เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ
(5 นำท)ี

สรุปและรำยงำน
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(30 นำท)ี

วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร
(30 นำท)ี



กลุ่มนโยบายและแผน

การบนัทกึโครงการ และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ
ในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิeMENSCR

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วิเครำะห์ จ ำแนกโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมระยะเวลำด ำเนินกำรและ

แผนกำรเบิกจ่ำยเงินที่ก ำหนดไว้

กำรบันทึกข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

- จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรบันทึกข้อมูลให้กับผู้จัดท ำโครงกำร
- บันทึกโครงกำรในระบบฯ
- จัดส่งโครงกำรเพ่ือขอรับกำรอนุมัติ
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมปฏิทินด ำเนินกำรในแต่ละไตรมำส

น ำข้อมูลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแต่ละไตรมำส 
สรุปเป็นผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน 9 เดือน

(30 นำท)ี

บันทึกเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้กับผู้บริหำร
(10 นำท)ี

สรุปและรำยงำน
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(10 นำท)ี

แก้ไขโครงกำรในประเด็นควำมเชื่อมโยง ตำมที่ได้รับกำรเสนอแนะจำก Admin ผู้ดูแลระบบ
(30 นำท)ี

ผู้รับผิดชอบ : นำยทนงศักดิ์  บัวเทพ   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
โทร 095 6756996    E-mail : thanongsak@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน

ขั้นตอนการเผยแพรข่อ้มูลบนเวบ็ไซต ์www.phrae1.go.th

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

จัดเตรียม ตรวจสอบสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของข้อมูล

ตรวจทำนและน ำข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ (10 นำที)

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ตรวจสอบและอนุมัติ
กำรเผยแพร่

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
สพป.แพร่ เขต 1

(5 นำที)

ผู้รับผิดชอบ
กำรให้ข้อมูล

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ
กำรน ำข้อมูล
ขึ้นเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นำงบุษยำ  จักร์รุ่งเรือง   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนช ำนำญงำน
โทร 099-2914715    E-mail : busaya@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน

งบบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้รับผิดชอบ : นำงบุษยำ  จักร์รุ่งเรือง   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนช ำนำญงำน
โทร 099-2914715    E-mail : busaya@phrae1.go.th

วิเครำะห์/สรุปข้อมูล
กำรจ้ำงบุคลำกรและกำรเบิกจ่ำยใหส้พฐ. 

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ

สพป.แพร่ เขต 1 วิเครำะห์งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(1 วัน)

แจ้งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ำย
งบประมำณ/รำยงำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำย

(1 วัน)

แจ้งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล สรรหำคัดเลือก 
ท ำสัญญำจ้ำง และรำยงำนข้อมูลกำรท ำสัญญำจ้ำง

(1 วัน)

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมำณ



กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


