
กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำมัธยมศกึษำ

สุโขทัย 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร ขอบข่ำย ภำรกจิ 

งำนสำรบรรณส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 1 
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งำนช่วยอ ำนวยกำร 

งำนอำคำรสถำนท่ี สิ่งแวดล้อม 
และยำนพำหนะ   

งำนจัดระบบบริหำรงำนกำรควบคุม 
ภำยในและพัฒนำองค์กร   

งำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร 
ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร  

งำนประสำนกำรด ำเนนิงำน    

งำนด ำเนินกำรเลือกตั้งและ สรรหำ
กรรมกำรและอนุกรรมกำร 

งำนประสำน ส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ   

งำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ปฏิบัติงำนร่วมกับ หนว่ยงำน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร วิสัยทัศน์  Vision 

 “ท ำงำนเป็นทีม  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจบริกำร  
ประสำนร่วมมือ” 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร พันธกิจ Mission 

1 

กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรประสำน
ควำมร่วมมือทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร เพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีสัมฤทธิผล
สูงสุด ในทุก ๆ ด้ำน 

พัฒนำกำรให้บรกิำรท่ีมีคุณภำพ 
น ำระบบเทคโนโลยีและระบบ   
อิเลกทรอนิกส์มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเปน็เลศิทำง
กำรศึกษำ ด้วยระบบกำรควบคุมภำยในกำร
ประเมินส ำนักงำนตำมมำตรฐำนส ำนกังำน     
กำรประเมินตัวชี้วดัตำมมำตรกำรปรับปรงุ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิรำชกำร และ   
กำรประเมินสถำนะของหนว่ยงำนในกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.๐ สำมำรถนำและปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน 
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                    กลุ่มอ ำนวยกำร เป้ำประสงค ์ Goal 

บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว ด้วยกำรน ำระบบอิเลกทรอ
นิกส์มำใช้ในกำรปฏบิัติงำน   

กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
เครือข่ำยทำงกำรศึกษำ เพื่อกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้วยสื่อ
ประชำสัมพันธ์เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว  

กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ
และมีมำตรฐำนตำมตัวชี้วดัท่ี
ก ำหนด  
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                    กลุ่มอ ำนวยกำร กลยุทธ์ Strategy 

บริหำรจัดกำรศึกษำ และด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำระบบอิ เลกทรอนิกส์มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1 

กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ เพื่อกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร สื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรศึกษำ  เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องรวดเร็วและมีคุณภำพ  

2 

3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ สำมำรถตอบค ำถำมตัวชี้วัดได้
ตรงประเด็นค ำถำม  กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรตรงตำม
วัตถุประสงค์  



                    กลุ่มอ ำนวยกำร ค่ำนิยม Values 

 5W 

Work like ท ำงำนด้วยควำมชอบ  

Work link ท ำงำนด้วยควำมเชื่อมโยง  

Work learn ท ำงำนด้วยกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

Work laugh ท ำงำนด้วยรอยยิ้ม,เสียงหัวเรำะ  

Work life ชีวิตคือกำรท ำงำนด้วยควำมทุ่มเท  
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T R A E H 
Active  Ready Heart   

  

ท ำงำนด้วยหัวใจ ให้บริกำรด้วย 
ระบบอิเลกทรอนิกส์ 

E-Service 

มีควำม
กระตือรือร้นใน
กำรท ำงำน 

ท ำงำนด้วยควำม
รวดเร็ว 

กำรท ำงำน
เป็นทีม 

Team  

                    กลุ่มอ ำนวยกำร โมเดล  Model 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร โมเดล  Model 

ปัจจยัน ำเขำ้ 

 (Input) 

กระบวนกำร (Process) 

T R A E H 
Heart  

 
  

ท ำงำนด้วย
หัวใจ 

ให้บริกำรด้วย
ระบบอิเลกทรอ

นิกส์ 

E-Service 
มีควำม

กระตือรือร้น
ในกำรท ำงำน 

Active  
ท ำงำนด้วย
ควำมรวดเร็ว 

Ready 
กำรท ำงำน
เป็นทีม 

Team  

ผลผลิต (Output) 

Quality Service  
เป็นเลิศทำงด้ำนบริกำร 

Quality Public Relations  
ข้อมูลข่ำวสำรเยี่ยม 

Quality Management  
เต็มเปี่ยมด้วยระบบบริหำรจัดกำร 

H E A R T  Model 

ผลลัพธ์ (Outcome) Excellent Organization องค์กรยอดเยี่ยม 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร มำตรฐำน Standards 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในระบบงำนสำรบรรณ  
อิเลกทรอนิกส์ เพื่อกำร
ปฏิบัติงำนสุดวกและ
รวดเร็ว 

ควำมพึงพอใจในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ เพื่อ
ให้บริกำรทำงอิเลกทรอ
นิกส์ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

กิจกรรมท่ี 1 
พัฒนำกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

Quality Service 

มำตรฐำนที่ 1 

เป็นเลิศทำงด้ำนบริกำร 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร มำตรฐำน Standards 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ทำงหนังสือพิมพ์ 
และโซเซียลอื่น ๆ  

จ ำนวนข่ำวท่ีเผยแพร่ทำง
สื่อสิ่งพิมพ์ และกำรสร้ำง
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
เพื่อกำรน ำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำร ท่ีถูกต้องและ
รวดเร็ว 

กิจกรรมท่ี 2 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ Quality Public 

Relations 

มำตรฐำนท่ี 2 

ข้อมูลข่ำวสำรเยี่ยม 



                    กลุ่มอ ำนวยกำร มำตรฐำน Standards 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

ระบบบริหำรจัดกำรของ
สพม.สุโขทัย บริหำรจัดกำร
อย่ำงมี  "We Are 
Family” 

ผลกำรประเมินของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุโขทัย 

กิจกรรมท่ี 3 
กำรจัดระบบบริหำร 
จัดกำรศึกษำ องค์กร 
แห่งควำมเป็นเลศิ  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 3 

เต็มเปี่ยมด้วยระบบ
บริหำรจัดกำร 

Quality 
Management 




