มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุมนโยบายและแผน

ชื่อ

นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ

ตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมงาน

กลุมนโยบายและแผน

ระดับ ชํานาญการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
งานในหนาที่รับผิดชอบ
๑. งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
๓. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด
๔. งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
๕. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๖. การจัดระบบงานสารบรรณของกลุม และการประสานงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ๑. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒ ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของและ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
๓ วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีรายงานและขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานการศึกษาที่ผานมา
ประกอบการจัดทําแผน
มีผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อประเมินปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การจัดการ
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ
เปาประสงคคานิยมองคการ กลยุทธการจัดการศึกษาผลผลิต ผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ กรอบแผนงาน/โครงการ ที่มีความสอดคลองกับ
ทิศทางนโยบายของตนสังกัดและความตองการของเขตพื้นที่
การศึกษา
เผยแพร ประชาสัมพันธตอสาธารณชน และผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ
และถือปฏิบัติ

๔ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และคานิยมองคการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๕ กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขต
สนับสนุน ชวยเหลือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ ของสพฐ.,
พื้นที่การศึกษา
เขตพืน้ ที่การศึกษา และความตองการของสถานศึกษา
๖ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด
ความสําเร็จ เปาหมายและกรอบ
แผนงาน/โครงการ
๗ นําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๘ เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผู
มีสวนเกี่ยวของทราบ
 รูปเลมแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 www.pyo1.go.th/pyo1
๙ สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัด
ทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ๒. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ที่
๑
๒

๓
๔

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดนโยบายและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศึกษา วิเคราะห ทบทวนกลยุทธ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ.,
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและปรับแผนงาน/งาน
โครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติกาประจาปงบประมาณ
เสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
๔.๑ จัดทําเอกสารและแบบเสนอโครงการ/
กิจกรรม แจงใหทุกกลุมทราบเพื่อพิจารณา
จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปงบประมาณ
4.3 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ เพื่อประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจา
ปงบประมาณ
4.4 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ ตาม
หลักเกณฑ นโยบาย กลยุทธ มาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาและงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
4.5 จัดทําและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบัติ
การ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รับทราบนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ
แจงผูเกี่ยวของทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ
(เดือนตุลาคม)
มีกลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ ของเขตพื้นที่ตรง
ตามวัตถุประสงค เปาหมายและมาตรฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เดือนตุลาคม)

มีเปาหมายการพัฒนา การสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได
(เดือนตุลาคม)
แผนปฏิบัติการประจาป สอดคลองกับนโยบาย
กลยุทธ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณที่
ไดรับ และบริบทสภาพแวดลอมเพื่อประโยชนในการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม การดาเนินงานภายในเขตพื้นที่
การศึกษา(เดือนตุลาคม-ธันวาคม)

ที่
๕

๖

๗
๘

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ กอนเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
นําเสนอ "ราง" แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
5.1 จัดทําวาระการประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
5.2 จัดทํา "ราง" แผนปฏิบัตกิ ารประจําป
งบประมาณเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
5.3 จัดทาและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ตามมติที่ประชุม กศจ.
กอนเผยแพรประชาสัมพันธ ใหทุกฝายรับทราบ
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกฝายรับทราบอยาง
ทั่วถึงผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา, บุคลากรใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา, สถานศึกษา และ
สาธารณชน
 รูปเลมแผนปฏิบัติการประจา
ปงบประมาณ
 www.pyo1.go.th/pyo1
สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
8.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
8.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
8.3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
8.4 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการ ประจําปให
ทุกฝายรับทราบและถือปฏิบัติ (เดือนธันวาคมมกราคม)

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
สอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ ของ
สพฐ., เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของ
สถานศึกษา (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)

มีรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
สําหรับเปนขอมูลในการเรงรัด กํากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ๔. งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ที่
๑
๒

๓

๔

๕

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา
และความตองการดานโอกาส การเขาถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด
จัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน
การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
กศจ.
3.1 วิเคราะห ตรวจสอบขอมูลสถานศึกษาใน
สังกัด
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนจัดตั้ง ยุบ
รวม เลิกการขยายขั้นเรียน การรับและโอน
สถานศึกษา
3.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนจัดตั้ง
้ ยน การร ับ
ยุบ รวม เลิกการขยายขันเรี
และโอนสถานศึกษา
3.๔ นาเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน
การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ
กศจ. และโอนสถานศึกษาใน สพท. ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สถานศึกษา
และชุมชน
4.4 สรุปผลการประชุม เสนอ กศจ.
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการดาเนินงานที่
ประชุมผูบริหารเขตพื้นที่ และ กศจ.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีรายละเอียด วิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบ
กฎหมายพรอมทั้งแจงผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ
และถือปฏิบัติ
ขอมูลสภาพปจจุบัน บริบทของสถานศึกษา
ในสังกัด ถูกตอง ครบถวน
มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เปนกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน

ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในรูปองคคณะบุคคล ซึ่งทุกฝาย
มีสวนรวมในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา
การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน สพฐ. , ผูบริหารเขต
พื้นที่ และ กศจ.
เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ใหทุกฝายทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ๕. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่
๑
๒

๓
๔

๕

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษา ทาความเขาใจ นโยบาย แนวทาง
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ.
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พรอมทั้ง
แจงทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขนาด สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ
เล็กความตองการดานโอกาส การเขาถึงบริการ
การเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียน
การศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลการบริหารจัดการของ มีขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ที่เปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน
จัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่ม
ที่ทุกฝายมีสวนรวม เพื่อใหประชากรวัยเรียน
การบริหารจัดการใหสูงขึ้น
ทุกคนสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาที่มี
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหาร คุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
4.2 นาเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
4.3 เผยแพร ประชาสัมพันธ ทุกฝายที่เกี่ยวของ
ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการดาเนินงานที่ มีขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน
ประชุมผูบริหารเขตพื้นที่ และ กศจ.
ผูบริหารเขตพื้นที่ และ กศจ. เรื่อง การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดานงบประมาณ และ
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรู
คุณภาพ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ๖. การจัดระบบงานสารบรรณของกลุม และการประสานงาน
ที่
๑

๒

๓

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

งานสารบรรณ
1. นาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน รับ-สง หนังสือ
ราชการ
2. รับ - สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด
โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแล การ รับ-สงหนังสือ
ดวยระบบ Smart Area
3. สรุปและประเมินผลการใชระบบการ รับ-สง
หนังสือราชการ เพื่อการปรับปรุงแกไขอยาง
ตอเนื่อง
งานประสานงานและใหบริการ
1. ประสานงานกับกลุมอื่นในสานักงาน และกลุม
งานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของกลุมงาน
2. ชวยอานวยความสะดวกงานระบบการตอเชื่อม
เทคโนโลยีภายในสานักงาน ทาใหระบบมี
ประสิทธิภาพ
3. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและ
แผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชน
ทั่วไปทราบ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการ
ประสานงานและการใหบริการ
งานจัดการประชุมภายในกลุม
1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย
และแผน และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ
แผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาแจงตอบุคลากร
ภายในกลุมนโยบายและแผน
4. จัดประชุมและจัดทารายละเอียดขอมูลแจงในที่
ประชุมกลุมนโยบายและแผน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.การรับ- สง หนังสือทางระบบ Smart Area
2 .มอบเจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบ รวดเร็ว ถูกตอง
3. สรุปผลการรับ - สงหนังสือราชการ

๑.
๒.
๓.
๔.

มีบันทึก การติดตอ ประสานงาน
ดําเนินการตลอดเวลา
ดําเนินการตลอดเวลา
หนวยงานดาเนินการบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑. มีขอมูล ขาวสารดานนโยบายและอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา
๒. มีขอมูลนาเสนอใหที่ประชุมทราบ
๓. บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา
(ดําเนินการภายใน 1 วัน)
๔. มีระเบียบวาระการประชุมและรายการการประชุม

