กลุ่มอำนวยกำร

ชื่อ นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1






การบริหารงานของผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานการประชุมคณะกรรมการบริหารสพป.อุทัยธานี เขต ๑
การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่ อง การบริ หารงานของผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ

ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กาหนดแผนงานการดาเนินงานตามภารกิจกลุม่ อานวยการ 1.
มีแผนการดาเนินงานกลุม่ อานวยการประจาปี
1. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
2. มีการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนฯ
2. มีการดาเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนฯ
3. มีการมอบหมายงานให้ กบ
ั บุคลากรในกลุม่ อานวยการ
3. มีการมอบหมายงานให้ กบ
ั บุคลากรในกลุม่ อานวยการ
สอดคล้ องกับภาระงานทีร่ ับผิดชอบ ให้ สอดคล้ องกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบได้ แก่งานด้ านต่าง ๆ ดังนี ้

1.มีการให้ คาปรึกษา แนะนา การปฏิบตั ิงานทุกขันตอนในการ
้
ทางาน ให้ แก่บคุ ลากรในกลุม่ ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
2.มีการให้ คาปรึ กษา แนะนาการปฏิบตั ิงานเพื่อ ให้ เกิดความ
ชัดเจน เป็ นไปได้ และง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3.ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุม
่ ทุกคนคนเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน
และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน
และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ที่
2

3

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
กลุม่ อานวยการ
2.1 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
กลุม่ อานวยการโดยดูจากแผนปฏิบตั ิงานของบุคลากรในแต่
ละคนในกลุม่ อย่างสม่าเสมอ
2.2 กากับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรก่อน
ปฏิบตั ิงาน
2.3 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
2.3 กากับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรหลัง
เสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงาน
การให้ คาปรึกษา แนะนา การปฏิบตั ิงานให้ แก่บคุ ลากรทุกคน
ในกลุม่ อานวยการ
3.1 ให้ คาปรึกษา แนะนา การปฏิบตั ิงานให้ แก่บคุ ลากรทุกคน
ในกลุม่ ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ในงานด้ านต่าง ๆ ดังนี ้

1. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน
และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน
และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ในกลุม่ อานวยการโดยดูจากแผนปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
แต่ละคนในกลุม่ อย่างสม่าเสมอ
2.มีการกากับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ก่อนปฏิบตั ิงาน
3. มีการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรระหว่างปฏิบตั ิงาน
4. มีการกากับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
หลังเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงาน
5. ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุม่ ทุกคนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์

1. มีการให้ คาปรึกษา แนะนา การปฏิบตั ิงานทุก
ขันตอนในการท
้
างานให้ แก่บคุ ลากรในกลุม่ ได้ อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม
2. มีการให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เกิดความชัดเจน เป็ นไปได้ และง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3. ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุม่ ทุกคนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์

ที่
4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การกลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มก่อนเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4.1 กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน เป็นไป
ตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
4.2 ดาเนินตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.3 ดาเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงานเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
4.4 เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุ่ม
อานวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป

5

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม
อานวยการ
5.1 รวบรวม สรุปผลการดาเนินงานของบุคลากรใน
กลุ่มทุกคนเป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และ
วัตถุประสงค์
5.2 ดาเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
5.3 ดาเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงานเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจงานกลุ่ม
อานวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป

6

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2.มีการดาเนินตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3.มีการ ดาเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงานเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
4.มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุ่ม
อานวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
การดาเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มอานวยการของ
ผู้บังคับบัญชา

1. มีการรวบรวม สรุปผลการดาเนินงานของบุคลากรใน
กลุ่มทุกคนเป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และ
วัตถุประสงค์
2. มีการดาเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
3. มีการดาเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงานเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
4.มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุ่ม
อานวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
การดาเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มอานวยการของ
ผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่ องงานมาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้กรอบการติดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจ
หน้าที่ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ มีข้อมูลการวิเคราะห์การดาเนินการตามมาตรฐาน และ
กาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินการ
สื่อสาร เพือ่ ให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความ - มีปฏิทินการดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขต
เข้าใจในและความสาคัญของมาตรฐานสานักงาน
พื้นที่การศึกษา
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
- มีการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินของแต่ละ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประเด็นพิจารณา
กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท - มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมาย
มาตรฐานสานักงานเขตื้นที่การศึกษารอบ ๙ เดือน ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เดือนมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และประเด็นการพิจารณา
การขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละปีพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค
กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดาเนินการในแต่ละ
และแนวทางการพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณา

3

4

5
6
7

ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และผลผลิตที่
ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานไปยัง สพฐ.

8

นาผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR)ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ(Feed back) และข้อมูลฐาน (Based
Line Data)สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
จัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
วางแผนการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีคู่มือขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่ อง งานการประชุมคณะกรรมการบริหารสพป.อุทยั ธานี เขต ๑
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประสานกับกลุ่ม/หน่วย ให้จัดส่งวาระการประชุมภายใน กลุ่ม/หน่วย จัดส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลา
เวลาที่กาหนด

2

รวมรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องและจัดทาระเบียบวาระการประชุม
จัดทาบันทึกการประชุม/บันทึกเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมเสนอรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามในบันทึก
เชิญประชุม
จัดส่งบันทึกเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
แจ้งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยทราบเพื่อเข้าร่วม
ประชุม
ประสานกับผู้อานวยการกลุ่ม และรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอคายืนยันการเข้า
ร่วมประชุม
จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการเกี่ยวกับ
การประชุม
จัดห้องประชุม ดาเนินการประชุมและจดบันทึกการ
ประชุมและบันทึกเทปการประชุม
ดาเนินการถอดเทปการประชุมและจัดทารายงานการ
ประชุม
เสนอรายงานการประชุมให้รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลง
นามและแจ้งเวียนเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสารและไฟล์ข้อมูล

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

มีระเบียบวาระการประชุมที่ครบถ้วนและถูกต้อง
มีบันทึกเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอพิจารณาที่ถูกต้อง

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยทราบเพื่อเข้าร่วม
ประชุม
ได้รับคาตอบยืนยันการเข้าร่วมประชุม
เอกสารการประชุม และเตรียมการเกี่ยวกับการประชุม
เรียบร้อยครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมสาหรับการประชุม
ห้องประชุมพร้อมสาหรับการประชุม และการประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีรายงานการประชุมเสนอเพื่อพิจารณา
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมติที่ประชุมและดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดเก็บใน
แฟ้มเป็นระเบียบง่ายแก่การค้นหา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่ องการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม
ที่
1

2
2

3
4
5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความ
ต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นสถานที่ทางานที่น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ Master plan การจัด
และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่
สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. และมาตรการประหยัด
พลังงาน
ดาเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่วางแผนไว้
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีการประสาน มีข้อมูลความคิดเห็นความต้องการในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
มีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
มีแผน/โครงการ การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ประจาปี

มีการดาเนินการปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์ ตาม
แผนที่วางไว้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
มีการสรุปผลการดาเนินงานด้านการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการในปีต่อไป

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมรับมือสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
ที่
1

2
3
4

4

5
6

7
8

9
10

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมและวางแผน
สารวจสภาพลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พบปัญหา และหา
สาเหตุที่เกิดภัยฯ
นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมข้อมูลภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานี
โดยใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี เป็นฐานข้อมูล

สรุป,รวบรวม,ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

จัดทารูปเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทา
แผนเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อนุมัติโครงการโดย
ผ่านคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญ
มีคณะกรรมการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณภัยพิบัติฯ
สถานการณภัยพิบัติฯ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญ
มีแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
สถานการณ์ภัยพิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เพื่อเป็นต้นแบบ และ
อุทัยธานี เขต ๑ เพื่อเป็นต้นแบบ และขยายผล
ขยายผลให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด จัดทาแผนเตรียมความ ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด จัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมฯ ทุกโรงเรียน
พร้อมฯ ทุกโรงเรียน
ประกาศจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ ภัย มี ศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
พิบัติทางธรรมชาติของ สพป.อุทัยธานีเขต ๑ และ ศูนย์
ทางธรรมชาติของ สพป.อุทัยธานีเขต ๑ และ ศูนย์
เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๔ เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาเภอละ ๑ ศูนย์
ศูนย์เรียนรู้
รวม ๔ ศูนย์เรียนรู้
พัฒนาบุคลากร ,ผู้บริหาร และครู โดยการประชุมสัมมนา บุคลากร ,ผู้บริหาร และครู โดยการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เชิงปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ ศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติของ สพป.อุทัยธานีเขต ๑ และ ศูนย์ ทางธรรมชาติของ สพป.อุทัยธานีเขต ๑ และ ศูนย์
เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๔ เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาเภอละ ๑ ศูนย์
ศูนย์เรียนรู้
รวม ๔ ศูนย์เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุน
สร้างเครือข่ายประสานงานกับหน่วยงานการเตรียมความ มีเครือข่ายประสานงานกับหน่วยงานการเตรียม
พร้อมและการป้องกัน
ความพร้อมและการป้องกัน
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติทาง
สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยการให้สถานศึกษา จัดนิทรรศการการเตรียม ธรรมชาติ โดยการให้สถานศึกษา จัดนิทรรศการการ
ความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
สนับสนุนการซ้อมแผนเผชิญเหตุและการป้องกันภัยพิบัติ
สถานศึกษามีการซ้อมแผนเผชิญเหตุและการป้องกัน
ทางธรรมชาติของสถานศึกษาทุกแห่ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

