
 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ชื่อ นางอรทัย ชินหาร 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

❖ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
❖ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
❖ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
❖ งานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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 
จัดทำแผนจดัตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรยีน 
การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
๓.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
๓.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๓.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๓.4 นำเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายช้ันเรยีน การรับ 
และโอนสถานศกึษา เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. และ 
โอนสถานศึกษาใน สพท. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๔.๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สถานศึกษา และชุมชน 
๔.๔ สรุปผลการประชุม เสนอ กศจ. 
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการดำเนินงานท่ีประชุม 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. 
 

1. มีรายละเอียด วิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบ 
กฎหมายพร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 
และถือปฏิบตั ิ
๒. ข้อมูลสภาพปัจจบุัน บริบทของสถานศึกษา 
ในสังกัด ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นกรอบทิศทางการปฏิบตัิงาน 
๔. ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ในรูปองค์คณะบุคคล ซึง่ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา 
การขยายชั้นเรยีน การรบัและโอนสถานศึกษา 
๕. รายงานผลการดำเนินงาน สพฐ. , ผู้บริหารเขต 
พื้นที่ และ กศจ. 
6 เผยแพร่ ประขาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
ให้ทุกฝ่ายทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 

ศกึษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. 
ศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหาเกี่ยวกบัโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ความต้องการดา้นโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษา 
ของประชากรวัยเรยีนภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการบริหารจดัการของโรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการให้สูงขึ้น 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนการบริหารจดัการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๔.๒ นำเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
4.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการดำเนินงานท่ีประชุม 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. 
 

1. ศึกษา ทำความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมท้ัง 
แจ้งทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบตั ิ
๒. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 
การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรยีน 
3. มีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทีทุ่กฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชากรวัยเรยีน 
ทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศกึษาที่มี 
คุณภาพ 
5. มีข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน 
ผู้บริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. เรื่อง การบริหาร 
จดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก ด้านงบประมาณ  
และการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู ้
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
4 

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดร้ับ 
จดัสรรจาก สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐาน, แผนปฏิบัติการประจำปึงประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, 
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และปรับแผนงาน/งานโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ผลการปฏิบตัิงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอขอ 
ความเห็นชอบ กศจ. 
๔.1 จดัทำเอกสารและแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม 
แจง้ให้ทุกกลุ่มทราบเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการ/ กิจกรรม 
ที่จะดำเนินการ 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 
๔.๓ จดัเตรียมเอกสาร สถานท่ี เพือ่ประชุมคณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 
๔.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ พิจารณากลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
๔.๕ จดักำและตรวจสอบ "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ก่อนเสนอขอ 
ความเห็นชอบ กศจ. 
 

1. รับทราบนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบตั ิ
(เดอืนตุลาคม) 
2.มีกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/โครงการ ของเขตพื้นท่ี 
ตรงตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรฐาน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (เดือนตุลาคม) 
๓. มีเป้าหมายการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน สามารถวัดและ 
ประเมินผลได้ (เดอืนตลุาคม) 
๔. แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ 
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
งบประมาณที่ไดร้ับ และบริบทสภาพแวดล้อม 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกบั ติดตาม 
การดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีให้ทุกฝ่ายรับทราบและถอืปฏิบัต ิ
(เดอืนธันวาคม - มกราคม) 
๖. แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ของ 
สพฐ. , เขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของ 
สถานศึกษา (เดือนตลุาคม - ธันวาคม) 
7. มีรายงานผลการตำเนินงานรายไตรมาส 
สำหรับเป็นข้อมูลในการเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

8 

นำเสนอ "ร่าง" แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 
เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
5.1 จดัทำวาระการประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 
๕.๒ จดัทำ "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
เสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
๕.๓ จดัทำและตรวจสอบ "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำป ี
งบประมาณ ตามมติที่ประชุม กศจ. ก่อนเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกฝ่ายรับทราบ 
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกฝายรับทราบอย่างท่ัวถึง 
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา, บุคลากรในสังกัดเขตพื้นที ่
การศึกษา, สถานศึกษา และ สาธารณชน 
๖.1 รูปเลม่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
6.๒ www.phayao2.go.th 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน 
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 งานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 

 
2 
 

3 
4 
 
 

5 
 

6 
7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ    
ที่เกี่ยวข้อง 
ระดมความคดิเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT 
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านยิม           
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กำหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย และ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 
นำเสนอร่างแผนพัฒนาการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
คณะกรรมการยกรา่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามข้อเสนอ  
ของคณะกรรมการฯ 
นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อสาธารณชน
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. มีรายงานและข้อมลูสารสนเทศการดำเนินงานท่ี
ผ่านมา ประกอบการจดัทำแผน 
2. มีผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อประเมิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นำไปสู่
การกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร   
กลยุทธ์การจดัการศึกษา ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ กรอบแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของตันสังกัดและ
ความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธต์่อสาธารณชน        
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัต ิ
5. สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ของ สพฐ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

 


