
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุมนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ  นางนงลักษณ  จําปานคร 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ) 

กลุมงาน กลุมนโยบายและแผน    

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 

งานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
๑. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุมนโยบายและแผนกอนเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
๒. การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน 
๓. การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน 
๔. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน 
๕. การวิเคราะหนโยบายและและแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
๖. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 
๗. การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจําป 

 
 



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1 จัดท าแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน 1. มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน

กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย ของกลุ่มนโยบายและแผน
การจดัท าแผน/โครงการ การวิเคราะหก์ารจดัต้ังงบประมาณ 2. มีการด าเนินการตามขอ้ 1 และมีการด าเนินงาน
แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล การจัดต้ัง ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ
รวม เลิกสถานศึกษา การโอนสถานศึกษา การเปิด 3. มีการด าเนินการตามข้อ 1-2 และมีการ
ห้องเรียนพิเศษ และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบาย

2 ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ และแผนใหส้อดคล้องกับความรู้ความสามารถและ
3 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ภาระงานที่รับผิดชอบ

ให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบได้แก่งานด้านต่าง ๆ 4. มีการด าเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวชี้วดั
ดังนี้ การปฏบิัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
     - งานธรุการ 5. มีการด าเนินการตามข้อ 1-4 และมีการ
     - งานนโยบายและแผน ติดตาม ประเมินการปฎบิัติงานของบุคลากร
     - งานวเิคราะห์งบประมาณ ในกลุ่มตามตัวชี้วดั
     - งานติดตามประเมินผลและรายงาน
     - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 ให้บุคลากรในกลุ่มฯ ก าหนดตัวชี้วดัและเป้าหมาย
ระดับบุคคล

5 ติดตาม ประเมินการปฎบิัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มตามตัวชี้วดั

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง  1. การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1. กล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน เป็นไปตาม 1. มีการกล่ันกรองงานของบคุลากรในกลุ่มทกุคน 

ขัน้ตอน ระบบ กฎหมาย และวตัถุประสงค์ของทางราชการ เป็นไปตามขัน้ตอน ระบบ กฎหมาย และ
2. ด าเนินการกล่ันกรองงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด วตัถุประสงค์ของทางราชการ
3. แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม
4. ด าเนินการและปฏบิัติงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ระยะเวลาที่ก าหนด

และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. บุคลากรในกลุ่มมีการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในสังกัด 4. มีการด าเนินการ และปฏบิัติงาน

5. เสนอความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานนโยบาย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู
และแผนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

4. มกีารเสนอความคิดเหน็ เกี่ยวกบัการบริหารงาน
นโยบายและแผนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง  2.  การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดบั
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      การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ การตดิตามประเมนิผล 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1. ก ากับดูแล ตรวจสอบ และการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 1. มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ

การจัดท าแผนหรือโครงการ การวเิคราะห์งบประมาณ การจัดท าแผนหรือโครงการ การวเิคราะห์งบประมาณ
การจัดต้ังงบประมาณของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การจัดต้ังงบประมาณของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
และการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ และการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ  ทั้งระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม โครงการต่างๆ  ทั้งระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม 
หรือระดับจังหวดั หรือระดับจังหวดั

2. วเิคราะห์ กล่ันกรอง และจัดล าดับความส าคัญของ 2. มีการวเิคราะห์ กล่ันกรอง และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน โครงการ การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ เพื่อน าเสนอ แผนงาน โครงการ การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ เพื่อน าเสนอ
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะท างาน ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะท างาน

3. ติดตาม ประเมินผล และก ากับ ดูแล ควบคุม 3. มีการติดตาม ประเมินผล และก ากับ ดูแล ควบคุม 
การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การบริหารงบประมาณ
รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏบิัติงาน เพื่อให้การปฏบิัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏบิัติงาน เพื่อให้การปฏบิัติงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

4 น าเสนอผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อ 4. มีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง 3. การก ากับ ดแูล ตรวจสอบและการให้ค าปรกึษา แนะน า ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏบิัติงาน ของบุคลากร 1. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏบิัติงาน

ในกลุ่มนโยบายและแผน ตามแผนปฏบิัติงานของ ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 
บุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่างสม  าเสมอ ตามแผนปฏบิัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่ม

2. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏบิัติงาน ของบุคลากร อย่างสม  าเสมอ
ก่อนปฏบิัติงาน 2. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏบิัติงาน ของบุคลากร ของบุคลากรก่อนปฏบิัติงาน
ระหวา่งปฏบิัติงาน 3. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏบิัติงาน ของบุคลากร ของบุคลากรระหวา่งปฏบิัติงาน
หลังเสร็จส้ินการปฏบิัติงาน 4. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรหลังเสร็จส้ินการปฏบิัติงาน

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง  4. การก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ การปฏบิัตงิานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1. วเิคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ระดับชาติ 1. มีการวเิคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ ์ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
และจังหวดั รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2. ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวจิัยที่เกีย่วข้องกับ และจังหวดั รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา 2. มีการศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวจิัย

3. วเิคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3. มีข้อมูลผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่

4. จัดท านโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษา การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการ ก าหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา
ของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 4. มีนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม

และความต้องการของชุมชน และสนับสนุน
การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่สู่สาธารณชน

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง  5. การวิเคราะห์นโยบายและและแปลงนโยบายสู่การปฎบิัติ
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัติ มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
1. ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขับเคล่ือนนโยบายและ 1. มีการประชุมผู้เกีย่วข้อง

แผนปฏบิัติการประจ าปี 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจดัท าแผนฯ 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการขับเคล่ือน ของสถานศึกษาในสังกัด

นโยบายสู่การปฏบิัติ 3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน
3. ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 4. มีการสรุปผลการด าเนินงาน
และรับรู้ รับทราบการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏบิัติ 5. มีการน าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูล

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าแผนฯ ในการวางแผนและและขับเคลือนนโยบาย
ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดผลในทางปฎบิัติ

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

6. 5. น าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลในทางปฎบิัติ

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
เรื่อง 6. การขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฎบิัตใินระดบัเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. เร่ือง การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจําป 

 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
1 
 
2 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 

 
สพป.แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให สถานศึกษาดําเนินการ  
แจงสถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอ สพป.  
สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําและเสนอของบประมาณ 
วิเคราะหความเหมาะสม การจัดตั้งงบประมาณ และหรือของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
รวบรวมและจัดทําคําของบประมาณประจาปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมพิจารณาคําขอการจัดตั้ง
งบประมาณของสถานศึกษา  
รายงานผลการจัดตั้งและการเสนอของบประมาณ  
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  

  
1. มีปฏิทินการดําเนินงาน หนังสอื
แจงสถานศึกษาดาเนินการทันที
หลังจากไดรับการแจงหลักเกณฑ 
แนวทาง จาก สพฐ.  
2. สงเอกสารคําขอถึง สพท.ภายใน 
2 สัปดาห  
3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
กําหนดภาระหนาท่ีในการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ
และแนวทางท่ี สพฐ.กําหนด  
4. มีบัญชีรายละเอียดคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณท่ีสมบรูณ ถูกตอง 
ตามหลักเกณฑดาเนินการภายใน 2 
สัปดาห  
5. มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพ่ือเสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ  

 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ  
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ  
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ ใหแก
สถานศึกษา/สพป. เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีไดรับอนุมัติ  
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม หรือ
สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของดําเนินการตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป  
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน  

การจัดสรรงบประมาณใหแก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ตาม
หลักเกณฑและสอดคลองกับ
ภาระหนาท่ี และเหมาะสม  
2. ผลการพิจารณาเปนไปตาม
หลักเกณฑกรอบวงเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค และภายในระยะ เวลา
ท่ี สพฐ.กําหนด  
3. หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรร 
ใหแกสถาน ศึกษาดําเนินการทันที
หลังจากไดรับผลการพิจารณาจาก 
สพฐ.  
4. ปฏิทินควบคุมการดําเนินงาน  
5. สรุปผลการดําเนนิงานประจําป 
เม่ือสิ้นป งบประมาณ  

 


