
กลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร ่เขต 1

ศึกษา วิ เคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงาน 
รายงานการศึกษา วิจัยที่ผ่านมาในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นที่

จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่

กศจ.พิจารณา

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุน
การน านโยบายไปใช้

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ : นายทนงศักดิ์   บัวเทพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)
โทร 095 6756996 E-mail : thanongsak@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร ่เขต 1
ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน

และแนวปฏิบัติ

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา

กศจ.พิจารณา

ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
และโอนสถานศึกษา

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน

จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นายทนงศักดิ์   บัวเทพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)
โทร 095 6756996 E-mail : thanongsak@phrae1.go.th



กลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร ่เขต 1

โรงเรียนจัดท าโครงการ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก อปท.

โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา

สพท.พิจารณา

ส่งโครงการที่ผ่านการเห็นชอบ
ให้กับโรงเรียนที่จัดท าโครงการ

โรงเรียนสรุปและจัดท าแบบ
รายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการให้กับ สพท.และ อปท.

จัดส่งโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้กับส านักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้ความ

เห็นชอบโครงการ

จัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท.

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการหลักจาก
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ : นายทนงศักด์ิ   บัวเทพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)
โทร 095 6756996 E-mail : thanongsak@phrae1.go.th





นางสาวจารวุรรณ  ชโินทยั  ตําแหน่ง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ 

โทร 089-7558460 E-mail : jaruwan@phrae1.go.th

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ

วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ

ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงาน

  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกําหนด
แนวทาง และวิธีการใชเงินเหลือจาย

     จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แจงผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ

รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ไมเห็นชอบ

อนุมัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา

เสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา

ไมอนุมัติเห็นชอบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ



งานการจดัตั�งและเสนอของบประมาณ

สํารวจความตอ้งการงบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์
ที�ดิน และสิ�งก่อสรา้ง

สถานศึกษาจดัทําคําของบประมาณ 
เสนอมายงัสํานกังานเขตพื� นที�การศึกษา

สํานกังานเขตพื� นที�การศึกษาจดัหมวดหมู่ขอ้มูล
ที�สถานศึกษาเสนอคําของบประมาณ
(การก่อสรา้งอาคารเรียน อาคารประกอบสิ�งก่อสรา้งอื�น ,
ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ�งก่อสรา้ง
อื�น , ครุภณัฑ)์

แต่งตั�งกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาจดัตั�ง
งบประมาณและเรียงลําดบั         

ความจําเป็นขาดแคลน

รายงานผลการจดัตั�งงบประมาณ
ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั�นพื� นฐาน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

นางสาวจารวุรรณ  ชโินทยั  ตําแหน่ง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชาํนาญการพเิศษ 

โทร 089-7558460 E-mail : jaruwan@phrae1.go.th



งานการจัดสรรงบประมาณ

นางสาวจารวุรรณ  ชโินทยั  ตําแหน่ง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชาํนาญการพเิศษ 

โทร 089-7558460 E-mail : jaruwan@phrae1.go.th

รบัแจง้กรอบวงเงิน

แจง้โรงเรียนส่งคําขอ

แต่งตั�งคณะกรรมการ
- ชุดจดัเตรียมขอ้มูล

วิเคราะหค์ําขอ รวบรวมขอ้มูล

ประชุมพิจารณา
ตามกรอบวงเงิน

เสนอผูบ้ริหารลงนาม

แจง้จดัสรรโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

รายงานผลการจดัสรร

ขอ้มูลพื� นฐาน
ภายในเขตพื� นที� - 10 ม.ิย.

ไม่มี

มี



งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
1. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

รับนโยบายการตรวจ
ราชการประจำปี

งบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการ
ตรวจราชการ 

 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 

 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจ
ราชการ 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

จัดทำรายงาน / 
นำเสนอการตรวจ

ราชการ 
 

นาง ดาเรศ พิมลา นกัวเิคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการ 

โทร 089-850-8249  

E-mail:dared@phrae.go.th. 



ขั้นตอนการดำเนินการการตดิตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับนโยบาย          
การติดตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ สพฐ. 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  
สพฐ./ปฏิทิน 

 
จัดทำปฏิทิน 

ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจตามแผนการติดตาม
ติดตาม 

 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตาม 
จาก สพฐ./เตรียมการรายงานทางระบบE-MES 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ของแบบ
ติดตาม 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ./รายงานการตรวจ
ติดตามทางระบบ E-MES 

สรุปผลการดำเนินงาน / จัดทำ
รายงาน 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ประสานแบบไม่เป็นทางการ 
สพฐ./ผู้รับผิดชอบ (สพท.) 

 

นาง ดาเรศ พิมลา นกัวเิคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการ 

โทร 089-850-8249  

E-mail:dared@phrae.go.th. 


