กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นางสาววรนันท์ รวมสุข
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

➢
➢
➢
➢

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารงานของผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง การบริหารงานของผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ที่
1

2

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
กำหนดแผนกำรดำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจงำน
กลุ่มนโยบำยและแผน
๑. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจงำน
กลุ่มนโยบำยและแผน ประกอบด้วย กำรกำหนดนโยบำย
กำรจัดทำแผน/โครงกำร กำรวิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณแจ้ง
จัดสรรงบประมำณ กำรติตำมประเมินผล กำรจัดตั้งรวม เลิก
สถำนศึกษำ กำรโอนสถำนศึกษำ กำรเปิดห้องเรียนพิเศษ และ
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
๒. ดำเนินงำนตำมระยะเวลำที่กำหนดในแผนฯ
๓. มอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน
ให้สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบได้แก่งำนด้ำนต่ำง ๆ
ดังนี้ - งำนธุรกำร
- งำนนโยบำยและแผน
. งำนวิเครำะห์งบประมำณ
- งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๔. ให้บุคลำกรในกลุ่มฯ กำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ระดับบุคคล
กำรกลั่นกรองงำนของบุคลำกรกลุม่ นโยบำยและแผน
ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๑. กลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มทุกคน เป็นไปตำม
ขั้นตอน ระบบ กฎหมำย และวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร
๒. ดำเนินกำรตำมข้อ ๑ เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
๓. แจ้งบุคลำกรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลำด
๔. มีกำรดำเนินกำรและปฏิบตั ิงำน
เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
๕. มีกำรดำเนินกำรและเสนอ
ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
นโยบำยและแผนต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำกำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน
ของผู้บังคับบัญชำ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีแผนกำรดำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจงำน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน
๒. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๓ และมีกำรดำเนินงำน
ตำมระยะเวลำที่กำหนดในแผนฯ
๓. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ และมีกำร
มอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรในกลุ่มนโยบำย
และแผนให้สอดคล้องกับควำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ภำระงำนที่รับผิดชอบ
๔. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ และมีตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุม่ ทุกคน
๕. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๔ และมีกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุม่ ตำมตัวชี้วัด

๑. มีกำรกลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มทุกคน
ถูกต้องตำมชั้นตอน ระบบ กฎหมำย และ
วัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร
๒. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๓ เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
๓. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ และแจ้งบุคลำกร
ในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลำด
๔. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ และปฏิบตั ิงำน
เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
๕. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑-๔ และเสนอ
ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
นโยบำยและแผนต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำกำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน
ของผู้บังคับบัญชำ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง การบริหารงานของผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ที่
3

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
กำรกำกับ ดูแล ตรวจสอบและและกำรให้คำปรึกษำ
ในกำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร วิเครำะห์
กำรจัดตั้งงบประมำณ แจ้งจัดสรรงบประมำณ
และกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน

4

กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในกลุ่มนโยบำยและแผน
1. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรก่อนปฏิบัติงำน
๒. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรระหว่ำงปฏิบัติงำน
๓. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบตั ิงำน
๔. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน
ตำมแผนปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละคนในกลุ่ม
อย่ำงสม่ำเสมอ
๕. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบตั ิงำน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และกำรให้คำปรึกษำ
เสนอแนะเพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำย จัดทำ
แผนหรือโครงกำรวิเครำะห์ กำรจัดตั้งงบประมำณ
ของสถำนศึกษำ กำรจัดสรรงบประมำณ และ
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
และโครงกำรต่ำงๆ ทั้งระดับชำติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
๑. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรก่อนปฏิบัติงำน
๒. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรก่อนและระหว่ำงปฏิบัติงำน
๓. มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรก่อนปฏิบัติงำน ระหว่ำงปฏิบัติงำน
และหลังปฏิบัติงำน
๔. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๓ และมีกำรกำกับ
ติดตำมตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
กลุ่มนโยบำยและแผน ตำมแผนปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรแต่ละคนในกลุ่มอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๔ และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรหลังเสร็จ
สิ้นกำรปฏิบัติงำน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
ผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ทีม่ ีผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และประเมินสถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดกลยุทธ์จดั กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
และกรอบแผนงำน/โครงกำร
นำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ
๔.๑ รูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๘.๒ www.phayao2.go.th
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. มีรำยงำนและข้อมูลสำรสนเทศกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ ประกอบกำรจัดทำแผน
๒. มีผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
เพื่อประเมินปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อกำรจัดกำร
ศึกษำ นำไปสู่กำรกำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
๓. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
ค่ำนิยมองค์กำร กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ กรอบ
แผนงำน/โครงกำร ที่มีควำมสอดคล้องกับทิศทำง
นโยบำยของต้นสังกัดและควำมต้องกำรของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทรำบและถือปฏิบัติ
๕. สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรจัดทำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ ของ
สพฐ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ และควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่
1
2

3
4

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำก สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนกลยุทธ์ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ชั้นพื้นฐำน, แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล,
กระทรวงศึกษำธิกำร, สพฐ., สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และปรับแผนงำน/งำนโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดเป๊ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ เสนอขอ
ควำมเห็นชอบ กศจ.
๔.1 จัดทำเอกสำรและแบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม
แจ้งให้ทุกกลุ่มทรำบเพื่อพิจำรณำจัดทำโครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินกำร
๔๒ แต่งตั้งคณะกรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ
๔.3 จัดเตรียมเอกสำร สถำนที่ เพือ่ ประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
๔๔ ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พิจำรณำกลัน่ กรองโครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินกำร ตำมหลักเกณฑ์ นโยบำย กลยุทธ์ มำตรฐำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
๔.5 จัดทำและตรวจสอบ "ร่ำง" แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ก่อนเสนอขอ
ควำมเห็นชอบ กศจ.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. รับทรำบนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
และแจ้งผูเ้ กี่ยวช้องทุกฝำยทรำบและถือปฏิบตั ิ
(เดือนตุลำคม)
2. มีกลยุทธ์ แผนงำน/งำน/โครงกำร ของเขตพื้นที่
ตรงตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและมำตรฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดือนตุลำคม)
3. มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ กำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำที่ซัดเจน สำมำรถวัดและ
ประเมินและได้ (เดือนตุลำคม)
๔. แผนปฏิบัติกำรประจำปี สอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์ มำตรฐำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
งบประมำณที่ได้รับ และบริบทสภำพแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม กำกับ ติดตำม
กำรดำเงินงำนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(เดือนตุลำคม-ธันวำคม)
๕ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีให้ทุกฝำยรับทรำบและถือปฏิบัติ
(เดือนธันวำคม-มกรำคม)
๖. แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ ของ
สพฐ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ และควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ
(เดือนตุลำคม-ธันวำคม)
7. มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
สำหรับเป็นข้อมูลในกำรเร่งรัด กำกับ ติดตำม
กำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่
5

6

7
8

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
นำเสนอ "ร่ำง" แผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ
เพื่อขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
๕.๑ จัดทำวำระกำรประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ
๕.๒. จัดทำ "ร่ำง" แผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ
เสนอขอควำมเห็นชอบ กศจ.
๕.๓ จัดทำและตรวจสอบ "ร่ำง" แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ ตำมมติที่ประชุม กศจ. ก่อนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ำยรับทรำบ
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ำยรับทรำบอย่ำงทั่วถึง
ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ, บุคลำกรในสังกัดเขตพื้นที่
กำรศึกษำ, สถำนศึกษำ และ สำธำรณชน
๖๑ รูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำน
๖.๒ wwww.phayao2.go.th
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีชองสถำนศึกษำ
ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๘.1 ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม)
๘.๒ ไตรมำสที่ ๒ (มกรำคม-มีนำคม)
8.3 ไตรมำสที่ ๓ (เมษำยน-มิถุนำยน)
๘.๔ ไตรมำสที่ ๔ (กรกฎำคม-กันยำยน)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ที่
1
2
3

4

5
6

กิจกรรม/วิธีกำรปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม
หรือหน่วยงำนภำยในสำรวจและรำยงำนข้อมูล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรมกำร
คณะกรรมกำร ประชุมตำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/
โครงกำร วิเครำะห์คำใช้จ่ำย แผนงำน/งำน/โครงกำร
ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำย
ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำเสนอ ผอ.สพป.พิจำรณำ
กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบเอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่
นำกลับไปเสนอคณะกรรมกำรฯปรับปรุง แก้ไข แล้วนำเสนอ
ผอ.สพป.พิจำรณำใหม่
จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย/
เผยแพร่ผู้เกี่ยวย้อง
สพป.รำยงำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
- มีปฏิทินกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
รอบปีงบประมำณ
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดได้
ครอบคลุมกลุ่มงำนภำยใน สพป.
- มีข้อมูลคำใช้จ่ำยในรอบปีงบประมำณ
ที่ได้จำกำรรำยงำนของโรงเรียนในสังกัด
และทุกกลุม่ งำนในสำนักงำนเขตครบถ้วน
- มีข้อมูลกำรนำเสนอของคณะกรรมกำร
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำน
และโรงเรียนอย่ำงชัดเจน ทั้งรำยรับและ
รำยจ่ำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเห็นชอบ
และทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
- กำรจัดทำรำยงำนรูปเล่มแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่กำหนด (ภำยในวันที่ 1๕
ตุลำคม )
- รำยงำนผลกำรวิเครำะห์สำมำรถนำ
ไปประกอบกำรวำงแผนในปีงบประมำณ
ถัดไปได้อย่ำงถูกต้อง และให้เป็นหลักฐำน
อ้ำงอิงได้อย่ำงสมบูรณ์

