มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุมนโยบายและแผน

ชื่อ

นางนงลักษณ จําปานคร

ตําแหนง

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)

กลุมงาน

กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
งานในหนาที่รับผิดชอบ
๑. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุมนโยบายและแผนกอนเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
๒. การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน
๓. การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
๔. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
๕. การวิเคราะหนโยบายและและแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
๖. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
๗. การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจําป

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 1. การกาหนดแผนการดาเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน
ที่
1

2
3

4
5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทาแผนการดาเนินงานตามกรอบภารกิจงาน
กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย
การจัดทาแผน/โครงการ การวิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล การจัดตั้ง
รวม เลิกสถานศึกษา การโอนสถานศึกษา การเปิด
ห้องเรียนพิเศษ และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนฯ
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
ให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบได้แก่งานด้านต่าง ๆ
ดังนี้
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้บุคลากรในกลุ่มฯ กาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ระดับบุคคล
ติดตาม ประเมินการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มตามตัวชี้วดั

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. มีแผนการดาเนินงานตามกรอบภารกิจงาน
ของกลุ่มนโยบายและแผน
2. มีการดาเนินการตามข้อ 1 และมีการดาเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนฯ
3. มีการดาเนินการตามข้อ 1-2 และมีการ
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบาย
และแผนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
4. มีการดาเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวชี้วดั
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
5. มีการดาเนินการตามข้อ 1-4 และมีการ
ติดตาม ประเมินการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มตามตัวชี้วดั

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่
1. กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน เป็นไปตาม
ขัน้ ตอน ระบบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. ดาเนินการกลั่นกรองงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด
4. ดาเนินการและปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
5. เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานนโยบาย
และแผนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. มีการกลัน่ กรองงานของบุคลากรในกลุม่ ทุกคน
เป็นไปตามขัน้ ตอน ระบบ กฎหมาย และ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. มีการดาเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3. บุคลากรในกลุ่มมีการแก้ไขข้อผิดพลาด
4. มีการดาเนินการ และปฏิบัติงาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
4. มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน
นโยบายและแผนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 3. การกากับ ดูแล ตรวจสอบและการให้คาปรึกษา แนะนา ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ
การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. กากับดูแล ตรวจสอบ และการให้คาปรึกษา เสนอแนะ
1. มีการกากับดูแล ตรวจสอบ และการให้คาปรึกษา เสนอแนะ
การจัดทาแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ
การจัดทาแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
และการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและ
และการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม โครงการต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
หรือระดับจังหวัด
หรือระดับจังหวัด
2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของ
2. มีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงาน โครงการ การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อนาเสนอ แผนงาน โครงการ การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อนาเสนอ
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะทางาน
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะทางาน
3. ติดตาม ประเมินผล และกากับ ดูแล ควบคุม
3. มีการติดตาม ประเมินผล และกากับ ดูแล ควบคุม
การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การบริหารงบประมาณ
รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4 นาเสนอผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อ
4. มีผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
ฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 4. การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่
1. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ในกลุ่มนโยบายและแผน ตามแผนปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่างสมาเสมอ
2. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ก่อนปฏิบัติงาน
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ระหว่างปฏิบัติงาน
4. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
ตามแผนปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่ม
อย่างสมาเสมอ
2. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน
3. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน
4. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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ที่
1.

2.
3.

4.

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 5. การวิเคราะห์นโยบายและและแปลงนโยบายสู่การปฎิบัติ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ 1. มีการวิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับ
และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
2. มีการศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัย
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. มีข้อมูลผลการจัดการศึกษาทั้งด้าน
เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่
จัดทานโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษา
การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการ
กาหนดนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา
ของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา 4. มีนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุน
การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 6. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัตใิ นระดับเขตพืน้ ที่และสถานศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่
1. ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ประชุมบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และรับรู้ รับทราบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ในการจัดทาแผนฯ
ของสถานศึกษาในสังกัด
5. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกากับ ติดตาม และ
รายงานผลฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
6. 5. นาผลการดาเนินงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฎิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. มีการประชุมผู้เกีย่ วข้อง
2. สามารถให้คาปรึกษา แนะนา ในการจัดทาแผนฯ

ของสถานศึกษาในสังกัด
3. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการดาเนินงานมาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนและและขับเคลือนนโยบาย
ให้เกิดผลในทางปฎิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. เรื่อง การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจําป
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1 สพป.แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให สถานศึกษาดําเนินการ
2 แจงสถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอ สพป.
3 สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทําและเสนอของบประมาณ
วิเคราะหความเหมาะสม การจัดตั้งงบประมาณ และหรือของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4 รวบรวมและจัดทําคําของบประมาณประจาปของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง รวมพิจารณาคําขอการจัดตั้ง
งบประมาณของสถานศึกษา
6 รายงานผลการจัดตั้งและการเสนอของบประมาณ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการจัดสรรงบประมาณ ใหแก
สถานศึกษา/สพป. เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามที่ไดรับอนุมัติ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุม หรือ
สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีปฏิทินการดําเนินงาน หนังสือ
แจงสถานศึกษาดาเนินการทันที
หลังจากไดรับการแจงหลักเกณฑ
แนวทาง จาก สพฐ.
2. สงเอกสารคําขอถึง สพท.ภายใน
2 สัปดาห
3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
กําหนดภาระหนาที่ในการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ
และแนวทางที่ สพฐ.กําหนด
4. มีบัญชีรายละเอียดคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณที่สมบูรณ ถูกตอง
ตามหลักเกณฑดาเนินการภายใน 2
สัปดาห
5. มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเสนอ สพฐ.พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณใหแก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ตาม
หลักเกณฑและสอดคลองกับ
ภาระหนาที่ และเหมาะสม
2. ผลการพิจารณาเปนไปตาม
หลักเกณฑกรอบวงเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค และภายในระยะ เวลา
ที่ สพฐ.กําหนด
3. หนังสือแจงผลการอนุมัติจัดสรร
ใหแกสถาน ศึกษาดําเนินการทันที
หลังจากไดรับผลการพิจารณาจาก
สพฐ.
4. ปฏิทินควบคุมการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานประจําป
เมื่อสิ้นป งบประมาณ

