
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อ       นางสาวสุจาร ี  โพธิศ์รีทัต 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน   -  กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. การจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. การจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับ  

จัดสรรจาก สพฐ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 รับทราบนโยบายและงบประมาณ            
ที่ไดรับจัดสรรและแจงผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ                
(เดือนตุลาคม) 

2 ศึกษา วิเคราะห ทบทวนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน, แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณเพ่ือให                  
สอดคลองและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล,
กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ปรับแผนงาน/งานโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมาย                     
ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีกลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ 
ของเขตพ้ืนที่ตรงตามวัตถุประสงค   
เป้าหมายและมาตรฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (เดือนตุลาคม) 

3 ก าหนดเปาหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเปาหมายการพัฒนา การสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
สามารถวัดและประเมินผลได               
(เดือนตุลาคม) 

4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ เสนอขอความ
เห็นชอบ กศจ. 
4.1 จัดท าเอกสารและแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมแจงให                
ทุกกลมุทราบเพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะ
ด าเนินการ 
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
4.3 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ เพื่อประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
4.4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป
งบประมาณ พิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม                 
ทีจ่ะด าเนินการ ตามหลักเกณฑ นโยบาย กลยุทธ มาตรฐานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
4.5 จัดท าและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าป 
งบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ กอนเสนอขอความ
เห็นชอบ กศจ 

แผนปฏิบัติการประจ าป สอดคลองกับ
นโยบาย กลยุทธ มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษางบประมาณท่ีไดรับ และ
บริบทสภาพแวดลอมเพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุม ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 

 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (ต่อ) 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 5  น าเสนอ "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
5.1 จัดท าวาระการประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าป 
งบประมาณ  
5.2 จัดท า "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ เสนอขอ
ความเห็นชอบ กศจ.  
5.3 จัดท าและตรวจสอบ "ราง" แผนปฏิบัติการประจ าป 
งบประมาณ ตามมติที่ประชุม กศจ. กอนเผยแพร่ประชาสัมพันธ
ใหทุกฝายรับทราบ 

 เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติ
การประจ าปใหทุกฝายรับทราบและ
ถือปฏิบัติ (เดือนธันวาคม-มกราคม) 

 6  เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกฝายรับทราบอยางทั่วถึง                      
ผูบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา, บุคลากรในสังกัดเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา, สถานศึกษา และ สาธารณชน  
6.1 รูปเลมแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ  
6.2 http://www2.osea2.go.th 

 แผนปฏิบัติการประจ าปของ
สถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย              
เปาหมาย กลยุทธ ของสพฐ.,                  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความตองการ
ของสถานศึกษา 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) 

 7  สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดท า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปของสถานศึกษา 

 มีรายงานผลการด าเนินงานรายไตร
มาสส าหรับเปนขอมูลในการเรงรัด 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานประจ าป
งบประมาณ 

 8  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน  
8.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม)  
8.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  
8.3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  
8.4 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 วิเคราะห จ าแนก โครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาด าเนินการ

และแผนการเบิกจายเงินที่ก าหนดไว้ 
มีโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลา
ด าเนินการและแผนการเบิกจายเงิน 

2 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาการ
รายงานผลการด าเนินงาน แจงผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ 
2.1 บันทึกขอความแจงทุกกลุม/ตสน. 
2.2 แจงที่ประชุมทีมบริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

มีแบบรายงานผลการด าเนินงาน               
พรอมทั้งแจงผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ/กิจกรรม ทราบและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3 วิเคราะห สรุปผลการด าเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับเปาหมายวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลลัพธเชิง
ปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีก าหนดไวในแตละโครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนรวบรวมปญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแกไข/               
ขอเสนอแนะที่อาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน 

มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
วัตถุประสงค ผลลัพธที่ก าหนด และ
รับทราบปญหา อุปสรรค แนวทาง              
แกไข/ขอเสนอแนะ 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
4.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม)  
4.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  
4.3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  
4.4 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมสพฐ., ผูบริหารเขตพ้ืนที่                      
เพ่ือรับทราบขอมูลและผลการ
ด าเนินงานอยางตอเนื่อง 

5 รายงานผลการด าเนินงานตอผูบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. 
ศึกษา ท าความเขาใจนโยบาย แนว
ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กพรอมทั้งแจงทุกฝายทราบและถือ
ปฏิบัติ 

2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก                           
ความตองการดานโอกาส การเขาถึงบริการการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส ารวจสภาพปจจุบัน ปญหา                  
ความตองการการเขาถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียน 

3 วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดใหเปนปจจุบัน 

มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กที่ทุกฝายมีสวนรวม เพื่อให
ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถ               
เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4 จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ               
ใหสูงขึ้น ดังนี้ 
๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
๔.๒ น าเสนอแผนเพ่ือขอความเห็นชอบตอ กศจ.ศรีสะเกษ 
๔.๓ เผยแพร ประชาสัมพันธ ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

มีขอมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตอผูบริหารเขตพ้ืนที่ , 
กศจ.ศรีสะเกษ และ ผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด เรื่องการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตอที่ประชุม                  
ผูบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา, กศจ.ศรีสะเกษ และ 
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   การจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ

การจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

มีรายละเอียด วิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย พรอม
ทั้งแจงผูเกี่ยวของทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ 

2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษา และความตองการดานโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีขอมูลสภาพปจจุบัน บริบทของสถานศึกษาในสังกัด 
ถูกตอง ครบถวน 

3 จัดท าแผนจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเสนอขอความเห็นชอบตอ              
กศจ.ศรีสะเกษ 
๓.๑ วิเคราะห ตรวจสอบขอมูลสถานศึกษา 
๓.๒ น าเสนอขอความเห็นชอบตอ              
กศจ.ศรีสะเกษ 

มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน 

4 ด าเนินการตามมติ กศจ.ล าพูน ในการจัดตั้ง 
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พรอม
รายงาน สพฐ. และแจงทุกฝายที่เก่ียวของ 

ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                
ในรูปองคคณะบุคคล ซึ่งทุกฝายมีสวนรวมในการจัดตั้ง 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกฝายที่เก่ียวของ 

รายงานผลการด าเนินงาน สพฐ. และทุกฝายที่เก่ียวของ
เผยแพร ประชาสัมพันธผลการด าเนินงานใหทุกฝาย                   
ที่เก่ียวของทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณ                 
จากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                 
และรายงานจากโรงเรียนในสังกัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงิน              
เหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจ าป 
 

 
 
 

มีคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจาย 
และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือตาม 
กรอบระยะเวลาที่ สพฐ., กระทรวงการคลัง 
หรือตามมติ ครม. 

2 วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณตามการ
ติดตามประเมินผล ตอเงื่อนไขความส าเร็จ             
ของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและ                 
ตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ 
เปนเงินเหลือจาย ก าหนดแนวทางและวิธีการใช
เงินเหลือจายเสนอตอ ฝายบริหารของ สพป.  
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

มีขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครอบคลุม             
และเปนปจจุบัน 

3 กรณีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เหลือจายตอ ผวจ. ใหเสนอตามก าหนด
ระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ด าเนินการทันทีที่ไดรับแจงจากกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย เพ่ือเสนอขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 2 วัน 

4 แจงผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ไปยังกลุมงานการเงินฯ หรือโรงเรียนที่เสนอขอฯ 

ด าเนินการแจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ทันทีหลังจากไดรับการอนุมัติ ภายใน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


