มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางรัชนี ขามสาม
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

ชื่อ นางรัชนี ขามสาม
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
งานในหนาที่รับผิดชอบ
1. งานรับ – สงหนังสือราชการดวยระบบ (SMART AREA)
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. เสนอหนังสือ การประสานงานขอราชการใหผูเกี่ยวของทราบ
4. งานเสนอ วิเคราะหเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุมนิเทศฯ
5. งานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุมนิเทศฯ
6. งานประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของกลุมนิเทศฯ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 งานรับ – สงหนังสือราชการดวยระบบ
รับหนังสือจากกลุมอํานวยการ/ในระบบและได
(SMART AREA)
นําหนังสือราชการมอบใหแกผูรับผิดชอบภายใน
1 วันทําการและไดสงหนังสือในระบบ (SMART
AREA) ใหโรงเรียนไดทันในเวลาที่กําหนด
ไดมีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม/จองหอง
ประชุมเตรียมเอกสารการประชุมพรอมทั้งบันทึก
2 ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม การประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดมีการประสานงานกับทุกกลุมในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 และมี
การเสนอหนังสือตามขั้นตอนการทํางานโดย
3 งานประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงานเขต หนังสือทุกเรื่องจะเสนอผานผูอํานวยการกลุม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 ที่
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เกี่ยวของกับงานธุรการของกลุมนิเทศ ติดตาม ผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
และประเมินผลการจัดการศึกษา เชน การ
การศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบกลุมนิเทศ
เสนอหนังสือ การประสานงานขอราชการใหผู ฯ และนําเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขต
ที่เกี่ยวของทราบ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ไดมีการวางแผนและจัดระบบการบริหารงานใน
แตละครั้งใหถูกตอง
กลุมนิเทศฯไดรับขาวสารอยูตลอดเวลา
4

5

งานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ของกลุมนิเทศฯ เพื่อใหเหมาะสมกับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
งานประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของ
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. งานควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเรงรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย 1. ไดศึกษาวิเคราะห นโยบาย
1
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ กลยุทธ เปาหมายแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ
การประจําป ของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาแพร เขต 1
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
มอบหมายหนาที่ รับผิดชอบใหบุคลากรใน
2
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งมอบหมาย
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรในกลุม
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
ประถมศึกษาแพร เขต 1 ประกอบดวย
- กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา จัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
- กลุมงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา
- กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
- กลุมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา
3. บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตาม
- งานธุรการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได
ใหบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและ
3
ประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จัดทํามาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตาม
ควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของ และประเมินผลการจัดการศึกษา
4
บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประถมศึกษาแพร เขต 1 รายงาน
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การปฏิบัติเสนอตอผูอํานวยการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1

2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กลั่นกรองและใหความเห็นชอบประกอบการวินิจฉัยงานของกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของเพื่อเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร
เขต 1
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย 1. ไดศึกษาวิเคราะหนโยบายกลยุทธ
1
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ เปาหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําปของ
การประจําป ของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต 1
ประถมศึกษาแพร เขต 1
ตรวจสอบความถูกตอง กลั่นกรองและให
2
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุม 2. ไดตรวจสอบความถูกตอง
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลั่นกรองและใหความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1 ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ที่เกี่ยวของเพื่อเสนอตอผูอํานวยการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1

