กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นางสาวกิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
การขอเลิกขยายชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัด
งานติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
ประสานคณะกรรมการ/คณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคานึงการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการแผนพัฒนาจังหวัด เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
ระดับจังหวัด
เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่ม
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการประสานผูร้ ับผิดชอบแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
จังหวัด โดยคณะทางานฯ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อ
ประเมินปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการจัด
การศึกษา นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการศึกษา
2. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทีก่ าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การจัด
การศึกษา ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กรอบแผนงาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้อง
กับทิศทางนโยบายของต้นสังกัดและความ
ต้องการของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัติ
4. สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถนศึกษา สอดคล้อง
กับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ของ สพฐ. เขต
พื้นที่การศึกษา และความต้องการของ
สถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การขอเลิกขยายชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ที่
1
2
3

4

5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษาขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลิก
ขยายชั้นเรียน การดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ดาเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา
คณะกรรมการฯ ประเมินแล้วไม่ผ่านองค์ประกอบในข้อ 6 (1) (4)
และ (5) ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
(1) สถานศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สถานศึกษามีจานวนนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่
1 น้อยกว่า 10 คน
(5) สถานศึกษาต้องมีครูที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีครูเพียงพอในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อของความเห็นชอบการเลิกขยายชั้นเรียน
รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานขยายชั้นเรียนของ
สถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเลิกการขยาย
ชั้นเรียนของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินผลการดาเนินงาน
ขยายชั้นเรียนของสถานศึกษานั้นๆ
เมื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติให้เลิกขยายชั้นเรียน
ของสถานศึกษาแล้ว สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาดาเนินการจัดทา
ประกาศเลิกการขยายชั้นเรียน และจัดหาทีเ่ รียนให้กับเด็กนักเรียน
ได้เรียนต่อครบทุกคน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีรายละเอียด วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2553
2. มีข้อมูล สภาพแวดล้อม ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ไม่ว่า
จะเป็นจานวนนักเรียน ครู เพือ่ ประเมินความ
พร้อมในการขยาย หรือเลิกชั้นเรียน
3. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพือ่
เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัตงิ าน
4. รายงานผลการดาเนินงานให้แก่ศึกษาธิการ
จังหวัด และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
ให้แก่ผเู้ กี่ยวข้องทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน การขอเลิกการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ศึกษาขั้นตอน และแนวทาง
ในการปฏิบัติ
สพท. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประเมิน ฯ

คณะกรรมการ
ประเมิน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ม. ต้น
ข้อ 6 (1) (4) และ (5)
2 ปีการศึกษาติดต่อกัน

แจ้งสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ม. ปลาย
ข้อ 7 (1) (4) (6) และ (7)
2 ปีการศึกษาติดต่อกัน

กศจ.
พิจารณา

เห็นชอบให้เลิก
นาเสนอ สพฐ.

ไม่อนุญาต

สพฐ./กพฐ.
พิจารณา

สพท. ประกาศเลิกขยายชั้นเรียน/แจ้งสถานศึกษา
ดพิ
สพท. รายงาน สพฐ.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานติดตามและรายงานผลการดาเนินตามนโยบายและกลยุทธ์
ที่
1

2
3
4

5
6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แบบติดตามและประเมินผลการบริ หารจัด
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานตามยุท ธศาสตร์
ตัวชี้วัดและนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
รับผิดชอบตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบตามประเด็นการ
พิจารณา
ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการดาเนินการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
- รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2563– 1 มิถุนายน 2563
- รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มิ ถุนายน 2563 – 15 กั นยายน
2563
คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบข้ อ มู ล เอกสาร
หลักฐาน ประกอบตามประเด็นการพิจารณา ดาเนินการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ที่
สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในแต่ละปี
การศึกษาทีผ่ ่านมาได้
2. มีแบบฟอร์มที่อานวยความสะดวกแก่กลุ่ม/
งาน/ผู้รบั ผิดชอบ ที่สามารถให้ข้อมูลได้
ครบถ้วนที่ถูกต้องตรงตามประเด็นในการ
รายงานในระบบ
3. มีผลการดาเนินงานที่ครบทุกประเด็นใน
การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
ระบบ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ สพฐ.
กาหนด
4. รายงานผลการดาเนินงานให้ผบู้ ังคับบัญชา
ทราบ

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

6.

ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการดาเนินการ

คณะกรรมการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ข้ อ มู ล เอกสาร หลั ก ฐาน ประกอบตาม
ประเด็นการพิจารณา ดาเนินการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ดาเนินการ

1 สัปดาห์
หลังการปิดระบบ

คณะกรรมการ
รายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

เอกสารอ้างอิง:
1. คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี สาหรับผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. แบบติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ

กลุ่มนโยบายและแผน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

Flow Chart

5.

เรื่อง งานติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
สพท. กลุ่มงานนโยบายและแผน
รหัสเอกสาร: ………….
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน การติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ที่เป็นระบบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
เดื
อ
น
1.
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบติ ด ตามและ
มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
กลุม่ นโยบายและแผน
ประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น
ครบถ้วน ที่สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เปรียบเทียบกับข้อมูลในแต่
แบบติดตามฯ
ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
ละปีการศึกษาที่ผ่านมาได้
พื้นฐานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและนโยบาย
สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
เดือนเมษายน
2.
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง
มีแบบฟอร์มที่อานวยความ
คณะกรรมการ
คณะทางานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ
คณะกรรมการ/คณะทางานรั บผิดชอบตาม
สะดวกแก่กลุ่ม/งาน/
ตั ว ชี้ วั ด แ ผ น ปฏิ บั ติ ร า ชก าร ป ร ะ จ า ปี
ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถให้
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลได้ครบถ้วนที่ถูกต้อง
สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรงตามประเด็นในการ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบ
รายงานในระบบ
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานฯ
เดือนเมษายน
3.
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับ ติดตามและตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดฯ
ข้ อ มู ล เอกสาร หลั ก ฐาน ประกอบตาม
รายงานผลทางระบบ
ประเด็นการพิจารณา
อิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
(e-MES)
1 – 2 เดือน
4.
ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วั ดแผนปฏิ บัติ ราชการ
มีผลการดาเนินงานที่ครบทุก ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด
(ในแต่
ล
ะรอบ)
ด าเนิ น การรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประเด็นในการติดตามและ
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2563
ทางระบบ
รายงานผลการดาเนินงาน
คณะกรรมกากับ ติดตาม และ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) โดยแบ่ง 2 รอบ
ผ่านระบบ และเป็นไปตาม
ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร
รอบที่ 1 ระหว่าง 7 เม.ย. – 1 มิ.ย 2563
ระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนด
หลักฐาน เอกสารฯ ตรวจสอบ
รอบที
2
่
ระหว่
า
ง
3
มิ
.
ย.
–
15
ก.ย.
2563
ข้อมูลในระบบ

