กลุ่มอานวยการ

ชื่อ นางสรวงสุดา เสนากูล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
 งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสาน
งานกิจกรรมติดตามงานของศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
งานประสานจากหน่วยงานราชการ/ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
งานสารบรรณ
งานเสนอหนังสือแจ้งเวียน กรณีที่มาจากกลุ่มต่างๆ
 งานช่วยอานวยการ
งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
รักษาราชการแทน/ ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
รับผิดชอบในระดับอาเภอและกลุ่มเครือข่ายการศึกษา

 การจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และกลุ่มอานวยการ
1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุมเชิญประชุมการจัดเตรียมสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์การเงินการจัดทามติที่ประชุมรายงานการประชุมการออกคาสั่งประกาศและการจัดเก็บวาระการประชุมมติ
ที่ประชุมรายงานการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม และเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งานในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจาลูกจ้าง
ชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมในเวลาที่กาหนด (ก่อนการประชุม 1
สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลประเด็นและผลการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 1 และตรวจสอบความถูกต้องนจัดทาต้นฉบับระเบียบวาระประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการพิจารณาและนาเสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการ
ประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้ าหน้ าที่น าต้ นฉบั บและระเบียบวาระการประชุ มส่ งฝ่ ายผลิ ตเอกสารเอกสารจัดทาส าเนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่...

-25.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
(ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยันการเข้าร่วมประชุม (ก่อน
การประชุม 1 – 2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จาทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 เตรียมใบเซ้นชื่อเข้าประชุม
5.9.5 เตรียมอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อานวยการความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานการประชุมรายงานการประชุม
- เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท ารายงานการประชุ ม เป็ น วาระการประชุ ม เพื่ อ เสนอผู้ อ านวยการส านั ก งาน,
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- เจ้ าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องมติที่ประชุมโดยย่อรายงานการ
ประชุมเข้าแฟ้ม

/6. Flow Chart...

-36. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดส่งวาระการประชุม
- รวบรวมวาระเสนอ / ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทาต้นฉบับ

เจ้าหน้าที่
จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอ
ต้นฉบับวาระการประชุม

ผอ.กลุ่ม พิจารณา

ผอ.สพป. พิจารณา

เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจาทาสาเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่ม

เจ้าหน้าที่
- อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
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เจ้าหน้าที่
- จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ/รายงานการประชุม/
คาสั่ง/ประกาศ

แก้ไข
เสนอรอง ผอ. ให้ความ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
แก้ไข
เสนอ ผอ.เขต ให้ความเห็นชอบ

B

1. ชื่องาน : มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้
ตามมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้ รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ ความ
เป็นเลิศ
3. ขอบเขตงาน
1. บริหารจัดการและจัดทาแบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน
17 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 คือ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 คือ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 คือ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
2. กาหนดผู้รับผิดชอบและตัวบ่งชี้
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึ กษาวิ เคราะห์ แนวทางการบริ ห ารและการจั ดการศึ กษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ตาม
มาตรฐานส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา พ.ศ. 2560 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 และตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
2. สร้างทีมงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบบริหารจัดการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. ประชุม ชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายและเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประเมินตนเองและจัดทาแบบติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

-25. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
- แต่งตั้งคณะทางาน มอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินการตามมาตรฐาน
สานักงานแขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
- ประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้คณะทางาน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความสาคัญของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กาหนดเป้าหมาย และผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบาย เป้าหมาย สพฐ.
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 วินิจฉัยตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
เห็นชอบ

- เจ้าหน้าที่คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลปฏิบัติงานกาหนด
- ประเมินตนเอง และจัดทาแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปยัง สพฐ. ตามระยะเวลา
และรูปแบบ

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน นาผลการประเมินเป็นข้อมูล ย้อนกลับ
มาสรุปผลการดาเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดาเนินงาน

