
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
 

ชื่อ นายพสิษฐ์  ธนัชพรนิวัตน์ 
ต าแหน่ง อัตราจ้าง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ติดตามและประเมินผล) 
 การติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 

 การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

 การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (แผนบริหารจัดการ) 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ติดตามและประเมินผล) 
เรื่อง  งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การติดตามประเมินผลและรายงานตามระบบติดตาม

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) 
 

1. ศึกษาการท างานในระบบ e-MES  
2. ศึกษารายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ที่ด าเนินการรายงาน     
ผ่านระบบ e-MES 

3. วิเคราะห์ และออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 
ตามประเด็นการติดตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การรายงานข้อมูล ตามประเด็กการติดตามฯ 

5. ประชุมสร้างความเข้าใจตามประเด็นการ
รายงาน 

6. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
7. ติดตาม ประสานกลุ่ม/งาน/ผู้รบัผิดชอบ ให้ข้อมูล

ในการติดตามในแต่ละเรื่องที่ สพฐ.ก าหนด แจ้งเตือน
ทุกระยะเมื่อถึงก าหนดการรายงานในแต่ละไตรมาส 

8. รวบรวม ตรวจสอบ ผลการรายงานข้อมูล    
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่ สพฐ.ก าหนด 

9. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบ     
e-MES  

10. รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 
 

1. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วนตามโครงสร้างของระบบ e-MES    
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ 

2. มีแบบฟอร์มการรายงานที่อ านวย
ความสะดวกแก่กลุ่ม/งาน/ผู้รับผิดชอบ     
ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตรงตามประเด็นการรายงานในระบบ e-MES 

3. ประสานข้อมูลและร่วมให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น
ของการรายงาน กรณีท่ีไม่เข้าใจหรือสงสัย
ประเด็นของการรายงาน 

4. มีผลการด าเนินงานที่ครบทุกประเด็น
ในการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ e-MES เป็นไปตามระยะเวลา  
ที่ สพฐ. ก าหนด 

5. รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตาม

นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

1. ศึกษาประเด็นการตรวจราชการ 
2. วิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการ 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงาน

ข้อมูล ตามประเด็นการตรวจราชการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดท า VTR 

น าเสนอตามประเด็นการตรวจราชการ 
5. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการ 
6. แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการตามประเด็นการ

ตรวจราชการ 
7. จัดประชุม (กรณีหากมีการสั่งการให้จัด

ประชุม) 
8. ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการ

ตรวจราชการ เป็นระยะๆ 
9. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็น

การตรวจราชการ 
10. จัดท ารายงานประเด็นการตรวจราชการ 
11. วิเคราะห์ สรุปประเด็นหลังการตรวจราชการ 

รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ 

 

 
 
 
 
 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจประเด็น
การตรวจราชการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถ
วางแผนในการติดตาม และจัดเก็บข้อมูล
ของการติดตามได้ครบทุกประเด็น 

2. มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการ
ตรวจราชการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการ 

3. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดเวลา
การจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง 

4. ติดตามประสานข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการ 

5. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานและ
จัดส่งข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ 

6. มีการจัดท ารายงานและจัดส่งข้อมูล
ประเด็นการตรวจราชการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการไปปรับปรุงและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป 

 

 

 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ 

เร่งด่วน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ศึกษาประเด็นการติดตามประเมินผลและ
รายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน 

2. วิเคราะห์ สรุปประเด็นการติดตามฯ 
3. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงาน

ข้อมูลตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน 
4. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการ 
5. แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานข้อมูลตาม

ประเด็นการติดตามฯ 
6.จัดประชุม (กรณีหากมีการสั่งการให้จัดประชุม) 
7. ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการ

ติดตามฯ ที่ก าหนด เป็นระยะๆ 
8. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็น  

การติดตาม 
9. จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามที่สพฐ. หรือ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 
10. เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานผล

การด าเนินงานให้ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 
 

 
 
 
 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจประเด็น
การติดตามฯ เพ่ือให้สามารถวางแผนใน
การติดตามและจัดเก็บข้อมูลของการ
ติดตามได้ครบทุกประเด็น 

2. มีการวิเคราะห์ สรุปประเด็นการ
ติดตามเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและรายงาน 

3. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และก าหนดเวลา
การจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง 

4. ติดตามประสานข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบประเด็นการติดตามฯ และให้
ความช่วยเหลือ 

5. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานและ
ประเด็นการติดตามฯ 

6. มีการจัดท ารายงานและจัดส่งข้อมูล
ประเด็นการติดตามฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7. รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และ สพท. 

2. วิเคราะห์ ปัญหา ข้อจ ากัด ของระบบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

3. ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนในข้อมูล 

4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและผลการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ผลการตรวจราชการในระดับต่างๆ 

 

 
 
 

1. มีข้อมูลนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และ สพท. 
ในระดับต่างๆ ในการวางแผนในการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

2. น าข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามของ 
สพป. ให้มปีระสิทธิภาพ 

3. มีแนวทางการด าเนินงาน/คู่มือ/
รูปแบบการติดตามงานที่เป็นระบบ 
สามารถอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ เข้าใจหรือปฏิบัติงานประเด็น
การติดตามในแต่ละภารกิจให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ 

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและผล
การติดตามประเมินผลและรายงานที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้บนเว็ป
ไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

 

 

 

 

 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน (แผนบริหารจัดการ) 
เรื่อง งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 

ศึกษาระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกบัสถานศึกษา และ 
ความต้องการด้านโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษา 
ของประชากรวัยเรยีนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 
จัดท าแผนจดัตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรยีน 
การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
๓.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
๓.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๓.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๓.4 น าเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรยีน การรับ 
และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. และ 
โอนสถานศึกษาใน สพท. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สถานศึกษา และชุมชน 
๔.๔ สรุปผลการประชุม เสนอ กศจ. 
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการด าเนินงานท่ีประชุม 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. 
 

1. มีรายละเอียด วิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบ 
กฎหมายพร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 
และถือปฏิบตั ิ
๒. ข้อมูลสภาพปจัจบุัน บริบทของสถานศึกษา 
ในสังกัด ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นกรอบทิศทางการปฏิบตัิงาน 
๔. ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ในรูปองค์คณะบุคคล ซึง่ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน สพฐ. , ผู้บริหาร
เขต 
พื้นที่ และ กศจ. 
6 เผยแพร่ ประขาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ให้ทุกฝ่ายทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. 
ศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหาเกี่ยวกบัโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ความต้องการดา้นโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษา 
ของประชากรวัยเรยีนภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการบริหารจดัการของโรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการให้สูงขึ้น 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการบริหารจดัการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๔.๒ น าเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
4.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการด าเนินงานท่ีประชุม 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. 
 

1. ศึกษา ท าความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมท้ัง 
แจ้งทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบตั ิ
๒. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 
การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรยีน 
3. มีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทีทุ่กฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชากรวัยเรยีน 
ทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศกึษาที่มี 
คุณภาพ 
5. มีข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. เรื่อง การบริหาร 
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก ดา้นงบประมาณ  
และการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู ้
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
4 

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดร้ับ 
จัดสรรจาก สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐาน, แผนปฏิบัติการประจ าปึงประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, 
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และปรับแผนงาน/งานโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ผลการปฏิบตัิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอ 
ความเห็นชอบ กศจ. 
๔.1 จดัท าเอกสารและแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม 
แจง้ให้ทุกกลุ่มทราบเพื่อพิจารณาจัดท าโครงการ/ กิจกรรม 
ที่จะด าเนินการ 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 
๔.๓ จดัเตรียมเอกสาร สถานท่ี เพือ่ประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
๔.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พิจารณากลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
๔.๕ จดัก าและตรวจสอบ "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ก่อนเสนอขอ 
ความเห็นชอบ กศจ. 
 

1. รับทราบนโยบายและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบตั ิ
(เดอืนตุลาคม) 
2.มีกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ ของเขตพื้นท่ี 
ตรงตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (เดือนตุลาคม) 
๓. มีเป้าหมายการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน สามารถวัดและ 
ประเมินผลได้ (เดอืนตลุาคม) 
๔. แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ 
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
งบประมาณที่ไดร้ับ และบริบทสภาพแวดล้อม 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากบั ติดตาม 
การด าเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีให้ทุกฝ่ายรับทราบและถอืปฏิบัต ิ
(เดอืนธันวาคม-มกราคม) 
๖. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ของ 
สพฐ. , เขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของ 
สถานศึกษา 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
7. มีรายงานผลการต าเนินงานรายไตรมาส 
ส าหรับเป็นข้อมูลในการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

8 

น าเสนอ "ร่าง" แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 
เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
5.1 จดัท าวาระการประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 
๕.๒ จดัท า "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
๕.๓ จดัท าและตรวจสอบ "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจ าป ี
งบประมาณ ตามมติที่ประชุม กศจ. ก่อนเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกฝ่ายรับทราบ 
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกฝายรับทราบอย่างท่ัวถึง 
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา, บุคลากรในสังกัดเขตพื้นที ่
การศึกษา, สถานศึกษา และ สาธารณชน 
๖.1 รูปเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
6.๒ www.phayao2.go.th 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๘.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
๘.๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
๘.3 ไตรมาสที่ ๓.(เมษายน-มิถุนายน) 
8.4 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 

 
2 
 

3 
4 
 
 

5 
 

6 
7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ศึกษารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 
ระดมความคดิเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้เทคนิค 
SWOT 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านยิม ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย และ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 
น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
คณะกรรมการยกรา่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการฯ 
น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อสาธารณชน
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. มีรายงานและข้อมลูสารสนเทศการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ประกอบการจดัท าแผน 
2. มีผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อประเมิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา น าไปสู่
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กล
ยุทธ์การจัดการศึกษา ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ กรอบแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของตันสังกัดและ
ความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธต์่อสาธารณชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏบิัติ 
5. สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ของ 
สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

 
 

**************************************************************************** 

 


