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กลุ่มอำนวยกำร

ชื่อ

นางสาวทิพย์วรรณ คล่าคง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทัวไป (ผูอ้ ่านวยการกลุ่มอ่านวยการ)
ระดับ

ช่านาญการพิเศษ

ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
งำนที่ได้รับมอบหมำย :1.1 วางแผน ควบคุม ก่ากับดูแล นิเทศ ติดตาม และประเมินการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ
ในกลุ่มอ่านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค่าสัง ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและนโยบายของทางราชการ ด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทันก่าหนดเวลา
1.๑.๑ จัดท่าแผนปฏิบัติการของกลุ่มและก่าหนดยุทธศาสตร์การท่างานในด้านต่าง ๆ
1.๑.๒ วางแผนการด่าเนินงานการใช้ทรัพยากรของส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
1.๑.๓ ให้ค่าปรึกษา แนะน่า ชี้แจงให้ผเู้ กียวข้องทราบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อืน กลุ่มต่าง ๆ ทีมีงานเกียวข้องกัน และอยู่ในความรับผิดชอบ
1.๑.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนทีเกียวข้องหรือ
ทีได้รับมอบหมาย
1.2 งานช่วยอ่านวยการ
1.2.1 งานรวบรวมกฎหมายและระเบียบ
1.2.1.1 จัดเก็บรักษา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค่าสัง
หนังสือสังการในส่วนทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เป็นระบบ ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
1.2.1.2 จัดท่าสารบัญเรืองในแฟ้มกฎหมาย ระเบียบออกเผยแพร่
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1.2.1.3 ส่าเนากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
กฎกระทรวง แจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องทราบ
1.3 งานการจัดระบบบริหารงานส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
1.3.1 งานจัดระบบบริหาร
1.3.1.1 งานแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษาและส่านักงานเขตพื้นที
การศึกษา
1.3.1.2 น่าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุม่ งานภายในหรือกลุ่มภารกิจของส่านักงาน และของสถานศึกษา
1.3.1.3 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการทีก่าหนด
1.3.1.4 ด่าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
1.3.2 การพัฒนาองค์กร
1.3.2.1 ก่าหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุม โครงสร้าง บุคคล กลยุทธ์
และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ่าเป็นของส่านักงาน
1.3.2.2 ด่าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง กลยุทธ์ และเทคโนโลยีทก่ี าหนดโดยเฉพาะความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการ
1.3.2.3 ก่ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตามแนวทางการพัฒนา
องค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนืองและสม่าเสมอ
1.3.2.4 น่าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยี ทีใช้ในการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
1.4 งานการประสานงาน
1.4.1 งานประสานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
1.4.1.1 งานประสานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษของ จังหวัด ส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอืน เช่น งานรับเสด็จฯ งานกาชาดจังหวัด
งานบริจาคโลหิต โครงการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
ฯลฯ
1.4.1.2 งานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษของ สพป.สท.1
1.4.1.3 การประกวด แข่งขัน คัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ทีมิใช่กิจกรรมทาง
วิชาการ และมิใช่กิจกรรมนักเรียน เช่น การคัดเลือกบุคคลดีเด่น พ่อตัวอย่าง ผู้ท่าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวง
ศึกษาธิการเป็นต้น
1.4.2 งานวันส่าคัญ งานรัฐพิธี ต่าง ๆ ของทางราชการ ทีไม่ใช่วันส่าคัญทางศาสนา
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันพ่อขุนรามค่าแหงมหาราช วันข้าราชการพลเรือน เป็น
ต้น
1.4.3 งานพิธีวันส่าคัญทางศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น
1.5 งานอาคารสถานที และสิงแวดล้อม

๓
1.5.1 งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม
1.5.1.1 งานโครงการสถานทีท่างาน น่าอยู่ น่าท่างาน
1.5.1.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส ในส่านักงาน และสถานศึกษา
1.5.1.3 งานมาตรฐานส่านักงานด้านอาคารสถานที และสิงแวดล้อม
1.5.1.4 การจัดส่านักงาน อาคารสถานที และบริเวณส่านักงาน
1.5.1.5 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดประดับและ
ตกแต่งอาคารสถานทีของส่านักงาน จัดท่าป้ายและประดับธงชาติในวันส่าคัญ
1.5.1.6 การจัดเกียวกับส่วนประกอบของส่านักงาน เช่น ป้ายแผนภูมิ ต่าง ๆ
1.5.1.7 การบ่ารุงรักษาอาคารสถานที
1.5.1.8 การประสานงานกับงานพัสดุเพือด่าเนินการซ่อมแซมอาคารสถานทีที
ช่ารุด
1.5.1.9 การขออนุญาตใช้อาคารสถานทีของส่านักงานและสถานศึกษา
1.5.1.10 การเสนอให้มีวสั ดุครุภัณฑ์สงอ่
ิ านวยความสะดวกในส่านักงาน
1.5.1.11 การจัดเก็บ บ่ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์
1.5.1.12 การให้ยืมวัสดุครุภัณฑ์ของส่านักงาน
1.5.1.13 การประสานงานกับงานพัสดุเพือด่าเนินการจัดหา และซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์
1.5.1.14 การจัดดูแลให้มสี าธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และสิงอ่านวยความสะดวกอืน ๆ เช่น โทรศัพท์ภายใน โทรสาร โทรทัศน์ DVD เสียงตามสาย ฯลฯ
1.5.1.15 การควบคุมดูแลการใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของส่านักงาน เช่น โทรสาร
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
1.5.2 งานบริการอาคารสถานที
1.5.2.1 การควบคุม ดูแลการใช้ห้องประชุม
- ควบคุม ดูแลประสานงานในส่วนของการให้บริการห้องประชุม
- ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องประชุมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมการใช้งาน
1.5.2.2 การจัดท่าระเบียบ หลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุม
1.6 งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที
1.6.1 งานรับแจ้งเหตุและรายงานเกียวกับการประสบภัยของสถานศึกษา
ทุกประเภท เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว ฯลฯ
1.6.2 การจัดเวรยามรักษาการณ์ส่านักงาน
- การออกค่าสังมอบหมายให้เจ้าหน้าทีและลูกจ้างอยู่เวรยามรักษาการณ์
และตรวจเวรยามส่านักงาน
- การน่าเสนอบันทึกเหตุการณ์ของผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ เป็นประจ่าทุกวัน
- การขออนุญาตเปลียนแปลงการอยูเ่ วรยาม
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- การเก็บค่าสังเวรยามรักษาการณ์ของส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา และ
สถานศึกษา
- การจัดเวรประจ่าวันหยุดราชการของพนักงานขับรถยนต์ราชการ
- การก่าหนดมาตรการอืน ๆ ในการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
1.7 จัดท่าระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน่าผลการ
ติดตามเสนอ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
๑.8 การรายงานการตรวจเยียม หรือตรวจราชการของส่านักงานและสถานศึกษา
1.9 ปฏิบัติงานแทน นางชุลกี ร นิธิวรรณกุล กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าทีได้
๑.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
หรือทีได้รับมอบหมาย
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มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนทีร่ ำชกำร สพป.สุโขทัย เขต ๑
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งำนรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่
1. งานรับแจ้งเหตุและรายงานเกียวกับการประสบภัย
ของสถานศึกษา ทุกประเภท เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
และภัยจากแผ่นดินไหว ฯลฯ
2. การจัดเวรยามรักษาการณ์ส่านักงาน
- การออกค่าสังมอบหมายให้เจ้าหน้าทีและลูกจ้าง
อยู่เวรยามรักษาการณ์ และตรวจเวรยามส่านักงาน
- การน่าเสนอบันทึกเหตุการณ์ของผู้อยู่เวรและ
ผู้ตรวจเวรให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ เป็นประจ่าทุกวัน
- การขออนุญาตเปลียนแปลงการอยูเ่ วรยาม
- การเก็บค่าสังเวรยามรักษาการณ์ของส่านักงาน
เขตพื้นทีการศึกษา และสถานศึกษา
- การจัดเวรประจ่าวันหยุดราชการของพนักงาน
ขับรถยนต์ราชการ
- การก่าหนดมาตรการอืน ๆ ในการรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่
1. ระดับสถำนศึกษำ
1.1 ภัยธรรมชำติ
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กบั ภัยธรรม ชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึ้นตามฤดูกาล เช่น วาต
ภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย เป็นต้น
- การรายงานข้อมูล เมือโรงเรียนประสบภัยในทุก
กรณี เพือให้ความช่วยเหลือ และเป็นข้อมูลในการพิจารณา
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมในเบือ้ งต้น โดยกลุ่ม
อ่านวยการ จะประสานงานกับกลุ่มนโยบายและแผนอย่าง
ต่อเนือง
- การงานงานข้อมูลทางเว็ปไซต์ ของ ส่านักอ่านวย การ สพฐ ที http://goo.gl/1YYNCD
1.2 การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- โรงเรียนแต่งตั้งข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้มี
หน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย และการตรวจเวร เพื่อ
สอดส่อง ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ
- การบันทึกเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัตหิ น้าที่อยูเ่ วรฯ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง
- การรายงาน สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผูบ้ ังคับบัญชาเบื้องต้น ไฟฟ้า ดับเพลิง
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
2. ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(กลุ่ม
อำนวยกำร)
2.1 ภัยธรรมชำติ
- แจ้งสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์กบั ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทีอาจ
เกิดขึ้นตามฤดูกาล เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย
เป็นต้น
- ช่องทางการแจ้งสถานศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ง
ข้อความทางกลุม่ ไลน์ ทางรายการวิทยุ “เสมา
ปริทรรศน์” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คลืนความถี 93.75 MHz วาระการประชุมผู้บริหาร
โรงเรียน หนังสือราชการ เป็นต้น
- รับรายงานข้อมูลโรงเรียนประสบภัยในทุกกรณี
เพือประสานกลุ่มนโยบายและแผน ในการให้ความ
ช่วยเหลือ และเป็นข้อมูลในการพิจารณางบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมในเบื้องต้น
2.2 การการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ
- มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างให้มีหน้าทีอ่ ยู่
เวร/ ยาม รักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ และการ
ตรวจเวร
- บันทึกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่
อยู่เวร / ยาม หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จัดทาสมุดโทรศัพท์ บรรจุหมายเลขหน่วยงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานขอความช่วยเหลือ อาทิเช่น การไฟฟ้า สถานี
ตารวจ ดับเพลิง การประปา เป็นต้น
- จัดทาป้าย ผู้มีหน้าที่อยู่เวร ยาม และทะเบียน
คุมการอยูเ่ วร/ยาม ตรวจเวร ตั้งไว้ ณ ที่มองเห็นชัดเจน
และสะดวกต่อการใช้งาน

๗

แผนภูมิกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร

๘

แผนภูมิกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร (ภัยธรรมชำติ)

สพป.สท.1 แจ้งสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

สถานการณ์

สถานศึกษาประสบ
ภัยธรรมชาติ

รายงานผลกระทบ/ความเสียหาย
สพป.สท.1 และจัดท่าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม

ตรวจสอบ ข้อมูลความ
เสียหาย เสนอผบ.
ตามล่าดับ

ส่าเนาเอกสารมอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
พิจารณาสนับสนุน งปม.ให้
ความช่วยเหลือ เพือ
บรรเทาความเดือดร้อน

กลุ่มนโยบายและแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

