1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิภำพ
ตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสูค่ วำมเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหำรจัดกำรและจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ
มำตรฐำนที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนำระบบกำร
จัดกำรตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA)
มำตรฐำนที่ 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจนบรรลุ
เป้ำหมำยและส่งผลดีต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนำ
สถำนศึกษำให้เกิดควำมเข้มแข็ง
มำตรฐำนที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัด
กำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ
มำตรฐำนที่ 5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบตำมภำรกิจของแต่ละกลุม่ ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. คาจากัดความ
“ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สำนักงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“ คณะทำงำน ” หมำยถึง กลุ่มงำน บุคลำกรของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบตำม
ภำรกิจของแต่ละมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
“ เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง บุคลำกรผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
“ เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุ่มอำนวยกำร
“ เจ้ำภำพรอง ” หมำยถึง กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุม่ นโยบำยและแผน กลุม่ ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภำยใน
และกลุม่ ส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“ กำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบตำม
ภำรกิจต่ละมำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
“ กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ” หมำยถึง กำรจัดทำ
รำยงำนประเมินตนเองของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ของกลุ่มอำนวยกำร

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบ
กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
2.สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ดำเนินงำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุม่ ที่เกี่ยวข้องมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ ควำมสำคัญของ
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. คณะทำงำน กำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นโยบำยเป้ำหมำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัตติ ำมกำหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) และ
ผลผลิตที่ประสบสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นำผลกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน (Based line Data) สำหรับกำรปรังปรุง /
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนสำหรับนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแผนกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้ำหน้ำที่ /
คณะทำงำน ศึกษำ
วิเครำะห์มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
-

ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบกำติดตำม

-

สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ ควำมสำคัญของมำตรฐำนสำนักงำน

-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
-

คณะทำงำนกำหนดเป้ำหมำยและผลิตทีคำดหลังสอดคล้องกับบริบทสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนโยบำยเป้ำหมำย
สพฐ.

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม. วินิจฉัยตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำย
เห็นชอบ

-

เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน
คณะทำงำน ผูร้ ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนตำมปฏิทินปฏิบตั ิงำนกำหนด

-

ประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน
นำผลกำรประเมินตนเอง(Self
Assessment Report : SAR) ตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feed back)ข้อมูล
ฐำน(Based Line Data) สรุปผลกำร
ดำเนินงำน/วิจัย/รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
8.2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553
8.3 ประกำสกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
8.5 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546)
8.6 มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

9. สรุปมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงาเขตพื้นที่การศึกษา ..........กลุ่ม อานวยการ

รหัส

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของสานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
1.

ผังขั้นตอนการดาเนิน
ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง บริหำร
จัดกำรมำตรฐำนสำนักงำน

รายละเอียด

เวลาดาเนินการ มาต

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการ

1 สัปดาห์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ

ผลส

ประ
และ

ประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่ม
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.

ผอ.สพป./สพม.
พิจำรณำ

3.

สร้ำงทีมงำน มอบหมำยควำม
รับผิดชอบ

4.
สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นฐานที่

2 วัน

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาพิจารณาให้
ได้ความเห็นชอบลงนามคาสั่ง/มอบหมาย
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบ

1 สัปดาห์

บริหารจัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ และ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ ความ

1 สัปดาห์

เข้าใจ และ ความสาคัญของมาตรฐานสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.

กำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำย

คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวัง

3 สัปดาห์

สอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.

บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลือ่ น รายงานผล

สาน

ตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด

การ

การ
9. สรุปมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........... กลุ่มอานวยการ

รหัสเอกสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมา
เลิศ
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียด

เวลาดาเนินการ มาต

7.

ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมิน

1 เดือน

ตนเอง(Self Assesment Report : SAR) และ
ประเมินตนเองแลละจำทำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง(Self Assessment Report :SAR)

ราย

ตนเ

ผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

8.

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั /รำยงำนผล

1 เดือน

เอกส

(Self Assesment Report : SAR)ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ(Feed back)เป็นข้อมูล(Based Line

สังเครำะห์ข้อมูลปรับปรุง/

Data)สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร

พัฒนำคุณภำพให้บริกำร

จัดการมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และแผนพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9.

สังเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาผลไปปรับปรุง
/ พัฒนา

เอกสารอ้างอิง : 1.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภาย
2553

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. ห
จัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสานักงานเขขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน

จุดเริ่มหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทา

