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กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  เพ่ือให้กำร 

ปฏิบัติงำนของกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีระบบกำร 

ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำและยกระดับคุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ในระดับส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหำและรำยละเอียดของภำระงำนหลักที่ส ำคัญ 

ของกลุ่มอ ำนวยกำร ทั้งนี้ มีควำมมุ่งหวังในควำมร่วมมือกันของบุคลำกรทุกคนในกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ 

ก ำหนด เพื่อให้งำนในควำมรับผิดชอบเป็นงำน และมีผลงำนที่มีคุณภำพ (Quality Product) เป็นส่วนหนึ่ง 

ที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กลุ่มอ ำนวยกำร เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสูง (High Productivity 

Organization : HPO) ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลำกรกลุ่มอ ำนวยกำรทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งและ 

ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

แนวคิด 

งำนอ ำนวยกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กำร                    
กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจ หน้ำที่ ได้อย่ำงเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร สื่อ 
อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก้สถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงสะดวก คล่องตัว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดระบบบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำน 

2. เพื่อให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำน อ ำนวยกำร และยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน 

3. เพื่อให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำในสังกัดต่อสำธำรณชน ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำน เกิดควำมเลื่อมใส และ
ศรัทธำ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                          
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งำนสำรบรรณ 

1.1. งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 

1.2 งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 

1.3 งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 

1.4 งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 

1.5 งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
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2. งำนช่วยอ ำนวยกำร 

2.1 งำนรับ-ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 

2.2 งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน 

2.3 งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.4 งำนประชุมภำยในส ำนักงำน 

3. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

3.1 งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

3.2 งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 

3.3 งำนรักษำควำมปลอดภัย 

4. งำนยำนพำหนะ 

5. งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

5.1 งำนจัดระบบบริหำร 

5.2 งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 

5.3 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5.4 งำนค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5.5 งำนควบคุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5.6 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6. งำนประสำนงำน 

7. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

7.1 งำนสรรหำคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

7.2 งำนเลือกตั้งและสรรหำคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

7.3 งำนเลือกตั้งคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ก.ค.ศ.) และสรรหำคณะกรรมกำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
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8. งำนประชำสัมพันธ์ 

8.1 งำนสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 

8.2 งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน 

9. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10. งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
 
 

 
          ชื่อ  นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล 
 

          ต ำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 
 

          กลุม่งำน  อ านวยการ    กลุ่ม  อ านวยการ 
 

          สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
 
 
 
 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 

กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรกลุมอ ำนวยกำร 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรกลุมอ ำนวยกำร 

 
ที ่

 
กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ก าหนดแผนงานการด าเนินงานตามภารกิจกลุมอ านวยการ 
   ๑. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าป 
   ๒. มีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ 
   ๓. การมอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมอ านวยการให
สอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบได้แกงานดานต่างๆ ดังนี้ 
   - งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - งานช่วยอ านวยการ 
   - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   - งานยานพาหนะ 
   - งานการจัดระบบบริหาร 
   - งานการประสานงาน 
   - งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   - งานประชาสัมพันธ 
   - งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑. มีแผนการด าเนินงานกลุมอ านวยการประจ าป 
๒. มีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ 
๓. มีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมอ านวย
การสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
๔. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมทุกคนเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

2. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลมุอ านวยการ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ในกลมุอ านวยการโดยดูจากแผนปฏิบัติงานของบุคลากรแต่
ละคนในกลุม อย่างสม่ าเสมอ 
   ๒. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร  
กอนปฏิบัติงาน 
   ๓. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระหว่างปฏิบัติงาน 
   ๔. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

๑. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุมอ านวยการโดยดูจากแผนปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตล่ะคนในกลุมอย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรกอนปฏิบัติงาน 
๓. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน 
๔. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงา 
๕. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมทกุคน              
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

3. การใหค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
ทุกคนในกลุมอ านวยการ 
   ๑. ใหค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานขั้นตอนในการ 
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในกลุมได้อย่างถูกตอง เหมาะสม 
ในงานดานต่าง ๆ ดังนี้ 
   - งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - งานช่วยอ านวยการ 

๑. มีการใหค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงาน ทุก
ขั้นตอนในการท างานใหแกบุคลากรในกลุ่มได้ 
อย่างถูกตองเหมาะสม 
๒. มีการใหค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานเพ่ือให  
เกิดความชัดเจนเป็นไปได ้และงา่ยตอการปฏิบัติ 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

   - งานยานพาหนะ - งานการจัดระบบบริหาร 
   - งานการประสานงาน 
   - งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   - งานประชาสัมพันธ 
   - งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒. ใหค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด 
ความชัดเจน เป็นไปได้และง่ายตอการปฏิบัติ 

๓. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมทุกคนคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

4. การกลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุมกอนเสนอตอ 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
   ๑. กลัน่กรองงานของบุคลากรในกลุมทกุคนเป็นไป 
ตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค
ของทางราชการ 
   ๒. ด าเนินการตามขอ ๑ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๓. ด าเนินการตามขอ ๒ และปฏิบัติงานเป็นประโยชน์             
ตอทางราชการ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
   ๔. เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุมอ านวยการ
ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตอไป 

๑. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุมทุกคนเป็นไป
ตามข้ันตอน ระบบกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประ
สงคของทางราชการ 
๒. มีการด าเนินการตามขอ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
๓. มีการด าเนินการตามขอ 2 และปฏิบัติงานเป็น               
ประโยชนตอทางราชการ และขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
๔. มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุม         
อ านวยการตอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานตามภารกิจงานกลุมอ านวยการของ 
ผู้บังคับบัญชา 

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุม 
อ านวยการ 
   ๑. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงานของบุคลากรในกลุม           
ทุกคน เป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และวัตถุประสงค 
   ๒. ด าเนินการตามขอ ๑ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุมอ านวยการ 
   ๓. ด าเนินการตามขอ ๒ และปฏิบัติงานเป็นประโยชน                  
ตอทางราชการและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
   ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจงานกลุม                
อ านวยการตอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตอไป 

๑. มีการรวบรวม สรุปผลการด าเนินงานของบุคลากร
ในกลมุทุกคนเป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และ                    
วัตถุประสงค 
๒. มีการด าเนินการตามขอ ๑ เป็นไป 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. มีการด าเนินการตามขอ ๒ และปฏิบัติงานเป็น        
ประโยชนตอทางราชการ และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
๔. มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุม 
อ านวยการตอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานตามภารกิจงานกลุมอ านวยการของ 
ผู้บังคับบัญชา 

 

8



 

 

กลุมอํานวยการ 

ชื่อ นางสาวลลิดา  แก้วรักษา 

ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชํานาญการ 

งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร และงานช่วยอํานวยการ กลมุ อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหนาที่รับผิดชอบ 

1.งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  
 

         1.1  งานควบคุมภายใน 
            1.2  งานการประหยัดพลังงาน 

2. 1.5 งานช่วยอ านวยการ 
    - งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
   - ควบคุม  ก ากับดูแล แนะน าให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแฟ้ม และจัดล าดับงาน                
ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

3.ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแผนปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                 4. ประสานงานด้านธุรการ และด้านอื่นๆ กับทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษา   
 5. การจัดท าแผนงาน/โครงการ  ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายใน 

 
 

 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 1.ชี้แจงและท าความเขาใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
รายงานการควบคุมภายในใหแกสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวาง
ระบบความคุมภายใน 
3.วิศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวาง
ระบบความคุมภายใน 
4.ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวาง
ระบบความคุมภายใน 
5.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม  
ภายใน 
6.ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกกิจกรรม/
งาน ที่เป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
7.ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 
8.สรุป ประเมินผลการด าเนินงานความคุมภายใน
และปรับปรุงอยางสม่ าเสมอ 
9.รายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน 
ตอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามก าหนดเวลา 

- มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการด าเนินการรายงานการควบคุมภายในใหแก
สถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวของ 
- มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวางระบบ
ความคุมภายใน 
- มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวางระบบ
ความคุมภายใน 
- มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อจัดวางระบบ
ความคุมภายใน 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม  
ภายใน 
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกกิจกรรม/
งาน ที่เป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
- มีการด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 
- มีการสรุป ประเมินผลการด าเนินงานความคุมภายใน
และปรับปรุงอยางสม่ าเสมอ 
- มีการส่งหนังสือรายงานผลการด าเนินการควบคุม
ภายในตอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามก าหนดเวลา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การลดใช้พลังงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2 1.แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการลดใช้
พลังงานและลดกระดาษ ประจําปีงบประมาณ 
ของทุกปี 
2.ประชุมคณะกรรมการฯ 
3.จัดทําแผนลดใช้พลังงาน 
4.จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน 
5.จัดทําประกาศลดใช้พลังงานและลดกระดาษ 
6.แจ้งเวียนประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างทุก
คนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
7.ดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้
พลังงาน 
8.กํากับ ติดตาม การใช้พลังงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานงาน เป็นประจําทุกเดือน 
 
9.บันทึกข้อมูลใน www.e-report.energy.go.th 
ทุกวันที่ 27 ของเดือนถัดไป 

- มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ 
- มีแผนลดใช้พลังงาน 
- มีมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน 
- มีประกาศลดใช้พลังงานและลดกระดาษ 
- มีบันทึกข้อความแจ้งแจ้งเวียนประกาศให้ข้าราชการ
และลูกจ้างทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- มีการ.ดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้
พลังงาน 
- มีการกํากับ ติดตาม การใช้พลังงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานงาน จากผู้บริหารทุกท่าน เป็นประจํา
ทุกเดือน 
- มีการบันทึกข้อมูลใน www.e-report.energy.go.th 
ภายในวันที่ 27 ของเดือนถัดไป 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 มกีารลดใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 
ประหยัดงบประมาณลงได้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานเลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 1.กรณีเปนหนังสือราชการภายนอก ลงทะเบียนรับ
เอกสารจากสารบรรณกลางโดยแยกเปนหนังสือ
ทั่วไปและหนังสือราชการและตรวจสอบ 
ความถูกตองของหนังสือราชการภายนอก  
กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- กรณีเปนเอกสารของเจาหนาที่ในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา วิเคราะหเนื้อหาพรอมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองและประสานขอขอมูล/
เอกสารเพ่ิมเติม 

- มีหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ แยก 
ออกจากกัน 
- หนังสือราชการ/บันทึกขอความ มีความถูกตอง 
ขอมูลครบถวน กอนนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

2 นําเอกสารเสนอตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
2.1 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกขอความตอรอง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากํากับ
ดูแล เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบดําเนินการตอ 
หากบันทึก/หนังสือไมถูกตองหรือไมเห็นชอบ 
ดําเนินการสงคืนเจาของเรื่องแกไขปรับปรุง 

2.2 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกขอความ 
ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
พิจารณา หากเห็นชอบให้ดําเนินการตอ หาก
บันทึก/หนังสือไมถูกตองหรือไมเห็นชอบ 
ให้ดําเนินการสงคืนเจาของเรื่องเพ่ือแกไขปรับปรุง 
 

เอกสาร/หนังสือที่เสนอไดรับการพิจารณา และ 
กรณีมีการแกไขเอกสารเจาของเรื่องไดรับการ 
ประสานทันที รวดเร็ว และแกไขเอกสารใหถูกตอง 
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งานเลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3 บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือใชในการตรวจสอบและติดตามงาน 
กอนสงเรื่องออก 

มีบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่/รองผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาไวเพ่ือการตรวจสอบ 

4 ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมายให) ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการทันท ี(กรณีท่ี
มอบหมายให) 

5 สงหนังสือคืนกลุม/หนวยงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ 
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งตอไป 
 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับเอกสาร/หนังสือคืน 
เพ่ือดําเนินการตอดวยความรวดเร็ว 
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                  กลมุอํานวยการ 

ชื่อ   นายมนูญ   วงศ์บัวพันธุ์ 
ตําแหนง  นักประชาสัมพันธ ระดับ ช านาญการ 

กลุมงาน อํานวยการ กลมุ อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

งานในหนาที่รับผิดชอบ 
1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  แนะน าให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงาน ก่อน 

น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 2 )  ด าเนินการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
        3)  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
         4 )  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2550 ว่าด้วยการให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 
         5)  งานการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายประกาศ  ป้ายภาพกิจกรรม เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
 6)  จัดท าวารสาร  ข่าวสาร  บทความและรายการวิทยุโทรทัศน์ตามความเหมาะสม 

7)  จัดท าระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาในรูปแบบ
ของเอกสาร  ข่าว  เสียงตามสาย  สื่อ  เว็บเพจ และ e – mail 
         8)  ตรวจสอบ  และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 9)  จัดท าแผนงานโครงการ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และ
โรงเรียนในสังกัด เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 10)  งานเกี่ยวกับรัฐพิธี และวันส าคัญต่างๆ 
 11)  งานช่วยเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12)  งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 13) งานกลั่นกรองเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม / วิธีปฎิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 

 

ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  แนะน าให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่  
ตรวจสอบ  กลั่นกรองงาน ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือวินิจฉัย
สั่งการ 

-วิเคราะห์ ศึกษาสรุประเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของ เพ่ือกรั่นกรอง และวินิจฉัย
เบื้องต้นก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

2 ด าเนินการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ -มีค าสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
และช่องทางประชาสัมพันธ์ครอบคลุม
ทั้งเขตพ้ืนที่ 

3 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน -มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
ผลงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 และ 
โรงเรียน ในสังกัด ผานทางเว็ปไซต์ 
www.kkn.go.th ,facebook สพป.
ขอนแก่น เขต 3 , กลุ่มไลน์
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกองค์กร 
-จัดท าวารสาร จดหมายข่าว สมุด
บันทึกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

4 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2550 ว่าด้วยการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

-จัดท าสถิติและระบบที่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ในการ
ให้บริการแก่สาธารณชนหรือผู้ที่มา
ติดต่อราชการ เพ่ือขอทราบข้อมูล 
ข่าวสารของส านักงาน 

5 งานการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายประกาศ  ป้ายภาพ
กิจกรรม เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

-จัดท าป้ายนิเทศ ป้ายไวนิล และป้าย
ประกาศต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและ
โอกาสหรือรัฐพิธีที่ส าคัญ อยู่เสมอ 

6 จัดท าวารสาร  ข่าวสาร  บทความและรายการวิทยุโทรทัศน์
ตามความเหมาะสม 

-จัดท าวารสาร ข่าวสาร และบทความ
ผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิค ทั้ง
ทางเว็ปไซต์ , เฟสบุ๊ค ,ไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

7 จัดท าระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร  ข่าว  
เสียงตามสาย  สื่อ  เว็บเพจ และ e – mail 

-ท าบัญชี สถิติการขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสารจากผู้ที่มาติดต่อราชการ 
-มีช่องทางให้เผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เวปไซต์ , เวปเพจ และสื่อสิ่งพิมพ์
ของส านักงานเขตฯ 

8 ตรวจสอบ  และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

-มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานที่มีความ
ถนัดและช านาญงานในการใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ตนเอง
รับผิดชอบ และซ่อมแซมบ ารุงอยู่เสมอ 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฎิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
9 จัดท าแผนงานโครงการ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เหตุการณ์

ต่าง ๆ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 
เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

-จัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น เพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
โครงการ ตามภาระงานในหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์ 

10 งานเกี่ยวกับรัฐพิธี และวันส าคัญต่างๆ 
 

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวาย
พระพรแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ 

11 งานช่วยเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา -ติดตาม และประสานงาน ตามภารกิจ
งานของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ใน
การอ านวยความสะดวกแก่บุคคลผู้ที่มา
ติดต่อ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสาร ของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ 

12 งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจงาน
หลัก ตามค าสั่งหรือเหตุเผชิญเบื้องต้น
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนเฉพาะหน้าตามที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งการ 

13 งานกลั่นกรองเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็นผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

- ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องต่างๆที่มาเสนอ ผอ.สพป.ขอนแก่น 
เขต 3 เพ่ือวินิจฉัยเบื้องต้นก่อน
น าเสนอ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
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    กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

 
 
ชื่อ  นางสาวปดิวรัดา   เศษสันต์ 
 
ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ   ช านาญการ 
 
กลุ่มงำน อ านวยการ   กลุ่ม อ านวยการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1. งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. งานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจในการให้บริการ 
3. งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการเก็บรักษา

ค าสั่งมอบหมายงาน 
4. งานประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 3 
5. งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 
6. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   5. 

ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาน
หน้าที่ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปี
งบประมาณ 

การสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

การขับเคลื่อน และการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจ าปีงบประมาณ 

 

 

การสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑. คู่มือการด าเนินงานของมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 

๒. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 แต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงาน รายมาตรฐาน                    
ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา 

๓. หนังสือเชิญประชุม /รายงานการประชุม 

๔.  - ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                                         
-รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
– เอกสารข้อมูลการด าเนินการตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                       
- เอกสารการเสนอผลการด าเนินงานต่อ                          
ผู้บังคับบัญชาทราบ                                                                 
- รายงานผลการด าเนินงานแก่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบอิเลกทรอนิคส์ (e-MES) 

๕. รายงานผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment 
Report : SAR) ประจ าปีงบประมาณ 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

 

2. 

 3. 

 

 
 

 

4. 

 

 

5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม                   
ทุกกลุ่ม 

การจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 

การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจถึงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

 

 

 

การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นข้อมูลการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

 

การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจ 

 

 

1. กลุ่มผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับภารกิจ
องค์กร 

 
 

๒. แบบสอบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

๓. –หนังสือราชการประชาสัมพันธ์การส ารวจความพึงพอใจ
การบริการ                                                                              
-ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

๔.รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 

 

๕.เอกสาร /ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

2. 

 

 

 3. 

 

 

        4. 

 

 

 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานและรวบรวมภาระงานที่มอบหมายให้บุคลากร
ของแต่ละกลุ่มงาน 

การจัดท ารายละเอียดค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

การเสนอขอความเห็นชอบร่างค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

การประชาสัมพันธ์ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

การรวบรวมจัดเก็บค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

๑. ข้อมูลภาระงานที่กลุ่มงานมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติ 

 

๒. ร่างค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

๓. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

๔. บันทึกการแจ้งเวียนค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 

๕. หลักฐานค าสั่งมอบหมายงานประจ าปีชองส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   งำนกำรประชุมฝ่ำยบริหำร สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

2. 

 

 3. 

 

 

 

        4. 

 
 5. 

 
 

 6. 

 
 

 7. 

 

 8. 

 
 

 

 

 

ประสานกับกลุ่ม/หน่วย ให้จัดส่งวาระการประชุมภายใน
เวลาที่ก าหนด 

รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องและจัดท าระเบียบวาระการประชุม 

จัดท าบันทึกการประชุม/บันทึกเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม
พิจารณา น าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามในบันทึก
เชิญประชุม 

จัดส่งบันทึกเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
แจ้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ทราบเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ประสานกับผู้อ านวยการกลุ่ม และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอค ายืนยัน การเข้า
ร่วมประชุม 

จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการเก่ียวกับ
การประชุม 

จัดห้องประชุม ด าเนินการประชุม และจดบันทึกการ
ประชุมและบันทึกเทปการประชุม 

 

1. กลุ่ม/หน่วย จัดส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลา 

 

2. มีระเบียบวาระการประชุมที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

 
 

3. มีบันทึกเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอพิจารณาที่ถูกต้อง 

 

 

4. ลงนามในระเบียบวาระการประชุม 

 

5. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับทราบและเข้าร่วมการประชุม 

 

6. ได้รับค าตอบยืนยันการเข้าร่วมประชุม 

 
 

7. เอกสารการประชุมและการเตรียมการเรียบร้อยครบถ้วน 
สมบูรณ์ พร้อมส าหรับการประชุม 

8. ห้องประชุมพร้อมส าหรับการประชุมการประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
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-ต่อ- 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 9. 

 

10. 

 
 

11. 

 

12. 

ด าเนินการถอดเทปการประชุมและจัดท ารายงานการ
ประชุม 

เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
น าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลง
นาม และแจ้งเวียนเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสาร และไฟล์ข้อมูล 

9. ด าเนินการถอดเทปการประชุม 

 

10. มีรายงานการประชุมเสนอเพ่ือพิจารณา 

 
 

11. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมติที่ประชุมและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

12. รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดเก็บใน
แฟ้มเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา 
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กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

 

 
 
ชื่อ  นายวีรไท  เศษสันต์ 
 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป   ระดับ  ปฏิบัติการ 
 
กลุ่มงาน  เลขานุการผู้อำนวยการ สพท.  กลุ่ม  อำนวยการ 
 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. เลขานุการผู้อำนวยการ  
2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
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มาตรการปฏิบัติงาน  
งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางโดยแยก เป ็น

หนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ (หนังสือภายนอก) 
และหน ่วยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(หนังสือภายใน) 

 มีหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ แยกออกจากกัน 

2 ตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสาร โดยวิเคราะห ์ 
เนื้อหาพร ้อมทั้งการตรวจสอบและประสานงานกับ 
หน ่วยงานที่เกี่ยวข ้องจัดลําดับความสําคัญของงาน 
ในเบื้องต ้นก่อนนําเสนอผู ้อํานวยการสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและรองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เอกสารมีความถูกต ้อง ครบถ ้วน หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง 
ไดรับการประสานงานอย ่างรวดเร็ว 

 

3 นําเอกสารเสนอต ่อผ ู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาและรองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 

 3.1 กรณีเอกสาร/หนังสือที่เสนอต ่อผ ู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากไม ่เห็นชอบให ้ 
ส ่งคืนผู ้รับผิดชอบเพื่อแกไขปรับปรุง 

กรณีเอกสาร/หนังสือที่เสนอต ่อผู ้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม ่เห็นชอบผู ้รับผิดชอบ 
ได้รับเอกสารคืนทันทีหากเห็นชอบสามารถดําเนินการ 

 ต่อได ้ทันที 
 3.2 กรณีหนังสือราชการภายในที่รอง 

ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากํากับ 
ดูแล ให ้เสนอรองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบให ้ดําเนินการ 

ต่อหากไม ่เห็นชอบให ้ส ่งคืนเจ้าหน ้าที่ผู ้รับผิดชอบ แก ้ไขปรับปรุง 

กรณีหนังสือราชการภายในที่รองผู ้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เห็นชอบผูรับผิดชอบได ้รับ 
เอกสารเพ่ือแก้ไขปรับปรุงทันที หากเห็นชอบสามารถ 
ดำเนินการต ่อไดทันที 

4 บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู ้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือใชในการตรวจสอบและติดตาม 

งานก่อนส ่งเรื่องออก 

มีบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู ้อํานวยการสํานักงานเขต 
พ้ืนที่/รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว ้ 
เพ่ือการตรวจสอบ 

5 ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมาย ให ้
เลขานุการดําเนินการเอง) 

ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมายให ้ 
เลขานุการดําเนินการเอง) ทันที 

6 ส ่งหนังสือคืนกลุ ่ม/หน ่วยงาน เพ่ือให ้เจ ้าหน ้าที่ 
ผู ้รับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งต ่อไป 

ผู ้รับผิดชอบได ้รับเอกสาร/หนังสือคืนเพ่ือดําเนินการต ่อ 
ด้วยความรวดเร็ว 
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มาตรการปฏิบัติงาน  
งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 - กรณีเป็นหนังสือราชการภายนอก ลงทะเบียนรับเอกสารจาก 

สารบรรณกลางโดยแยกเป ็นหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการ 
และตรวจสอบความถูกต ้องของหนังสือราชการภายนอก 
ก่อน 
นําเสนอรองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กรณีเป็นเอกสารของเจ ้าหน ้าที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา วิเคราะห ์เนื้อหาพร ้อมทั้งตรวจสอบความถูกต ้อง 
และประสานขอข ้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม 

- มีหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ แยก 

ออกจากกัน 
 - หนังสือราชการ/บันทึกขอความ มีความถ ูกต้อง   
  ข้อมูลครบถ้วน ก่อนนำเสนอ 

2 นําเอกสารเสนอต ่อรองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ 
พิจารณาสั่งการ 

2.1 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกขอความต ่อรอง 
ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากํากับดูแล 
เพ่ือ พิจารณา หากเห็นชอบดําเนินการต ่อ 
หากบันทึก/หนังสือไม ่ ถูกต้องหรือไม ่เห็นชอบ 
ดําเนินการสงคืนเจ ้าของเรื่องแก้ไข ปรับปรุง 

2.2 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกข ้อความตอผู ้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบ 
ดําเนินการต ่อ หากบันทึก/หนังสือไม ่ถูกต ้องหรือไม ่เห็นชอบ 
ดําเนินการสงคืนเจ ้าของเรื่องแก้ไขปรับปรุง 

เอกสาร/หนังสือที่เสนอได ้รับการพิจารณา และ 
กรณีมีการแก้ไขเอกสารเจ ้าของเรื่องได ้รับการ ประสานทันที 
รวดเร็ว และแก ้ไขเอกสารให ้ถูกต ้อง 

3 บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา/รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 

 ใช ้ในการตรวจสอบและติดตามงานก ่อนส ่งเรื่องออก 

มีบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่/ 

รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว ้เพ่ือการ 

ตรวจสอบ 
4 ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมายให ้ 

เลขานุการดําเนินการเอง) 
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่ 

มอบหมายให ้เลขานุการดําเนินการเอง) ทันที 
5 ส ่งหนังสือคืนกลุ ่ม/หนวยงาน เพ่ือให ้เจ ้าหน ้าที่ผู ้รับผิดชอบ 

 ดําเนินการตามคําสั่งตอไป 
เจ ้าหน ้าที่ผู ้รับผิดชอบได ้รับเอกสาร/หนังสือคืนเพ่ือดําเนินการ 

ต่อด้วยความรวดเร็วปฏิบัติราชการเป ็นแนวทางในการดําเนินงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ร ับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินสวนราชการ ตาม 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
จาก สพฐ. 

ได้รับทราบกรอบการประเมินผลตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
2 ประชุมคณะผูบริหาร เพ่ือชี้แจงกรอบการประเมิน 

แนวทางการดำเน ินงานและตัวชี้วัดตามมาตรการ 

ปร ับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พร ้อมทั้ง 
กําหนดเจ ้าภาพหลักและเจ ้าภาพรองรับผิดชอบแตละ ตัวชี้วัด 

- คณะผูบริหารรับทราบกรอบการ    
  ประเมินผลและแนวทางการดําเนินงาน 

- ได้เจ ้าภาพหลัก เจ ้าภาพรองรับผิดชอบ 
   การดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุง     
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3 กลุ่ม/หน ่วย ศึกษาและกำหนดผู ้รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล 
 ตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูลแตละตัวชี้วัด ตามมาตรการ    
 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ได้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู ้จัดเก็บ 
  ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดรับผิดชอบการดําเนินงานตาม 
  มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการ 
  ดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ   
  ปฏิบัติราชการ 

มีคําสั่งแตงตั้งผู ้รับผิดชอบ ผ ู้กำกับดูแล 
ตัวชี้วัดและผ ู้จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

5 จัดทําคู่มือการประเมินสวนราชการตามมาตรการ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

มีคู่มือการประเมินส ่วนราชการตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

6 ประชุมบุคลากรทุกคนในสํานักงานและผ ู้บริหาร สถานศึกษา 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผาน ระบบ KRS 

บุคลากรทุกคน ผู ้กํากับดูแลตัวชี้วัดผู้จัดเก็บขอมูล 
และผ ู้บริหารสถานศึกษาทราบแนวทางการดำเนินงานตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
นำไปสู ่การปฏิบัติและ รายงานผลผานระบบ KRS 
ที่ถูกต้องครบถวน 

7 ขับเคลื่อนการดําเนินงานและรายงานผลตามปฏิทิน 
  งานที่กําหนดไว ้ 

มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย ่างเป ็น 
 ระบบ และมีปฏิทินงานเพ่ือเปนแนวทาง    
 ดําเนินการตามตัวชี้วัดอย ่างถูกต ้อง 

8 ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําข ้อตกลง 
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีการลงนามร ่วมกันของ สพท.กับ 
  สถานศึกษาในสังกัด 

 ผู ้อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือผู ้วาราชการจังหวัด (ถ ้ามี) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
9 ผู ้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 

9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ./จังหวัด (ถ ้ามี) กําหนด 
มีการประเมินผลและรายงานผลผานระบบ KRS 
ด้วยข ้อมูลที่ถูกต ้อง และทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

10 ตรวจสอบผลการร ับรอง /จ ัดส ่งข้อมูลเพ่ิมเติม  มีเอกสารรายงานผลครบถ ้วนทุกตัวชี้วัด 
11 สรุปและจ ัดทําเล ่มรายงานผลการรายงานประจําป ี สพท.มีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป ้าหมายต ัวชี้วัด 

ที่กําหนด และมีเล ่ม รายงานผลประจําปเพ่ือเป ็นหลักฐาน 
  อ้างอิง 
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กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
 

 
 
ชื่อ  นายศักดา  ศรีอรรคพรหม 
 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ  ปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มงาน  ยานพาหนะ    กลุ่ม  อำนวยการ 
 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานยานพาหนะ 
2. งานอาคารสถานที่ 
3. งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

28



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานยานพาหนะ 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะรวมทั้งการ
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง 

มีหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้รถราชการอย่าง
เป็นรูปธรรม ใช้ถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน 

2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการขับรถยนต์ไปราชการการเบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง 

มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้รับผิดชอบชัดเจน 

3. การดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ 
  - ขอแบบขออนุญาต พร้อมกรอกรายละเอียด 
  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความต้องการ จําเป็น 
  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบทะเบียนคุมรถยนต์ 
  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบพนักงาน ขับรถยนต์        
(ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ต้องขอลวงหน้ากอนวัน
เดินทางอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นกรณีเหตุจำเป็นเร่งดวน) 
  - เสนอใบขออนุญาตตอ ผอ.สพป.ขก.1 
  - แจ้งผลการพิจารณา ต้อผู้ขออนุญาตใชรถยนต์ไปราชการ 
ใหทราบลวงหน้ากอนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้น
กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งดวน) 

ระบบการบริหารจัดการยานพาหนะสวนกลาง และ
ดำเนินงานเป็นกระบวนการตามระบบครบทุกขั้นตอน 

4. สภาพความพรอมของรถยนต์ในการใชเดินทางไปราชการ มีความพรอม และสามารถใชรถยนต์ไปราชการได้ โดย
ไมต่ิดขัดในเรื่องน้ำมันและสภาพเครื่องยนต์ 

5. การจัดเก็บเอกสาร อาทิ ทะเบียนคุมต่าง ๆ และใบขอ
อนุญาตใชรถยนต์ราชการ 

การจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ คนหาตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

6. นําผลการดูแลบำรุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะสวนกลางเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงตอไป 

มีการรายงานผลการบำรุงรักษา ตรวจสภาพประเมินผล 
ประจำป และนําไปทำแผนงานโครงการในปตอไป 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานอาคารสถานที่ 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความตองการ 
ในการปรับปรุงภูมิทัศน การพัฒนาสภาพแวดลอมของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 เป็นสถานที่ มีสภาพแวดลอมนาอยู่ นาทำงาน และผู้
มารับบริการมีความประทับใจ 

2. วางแผนการดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสา 
ถานที่และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการของ 
บุคลากร กิจกรรม 5ส. โดยลำดับตามความสำคัญจำเป็น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น                                 
เขต 3 สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย 
 

3. ดำเนินการปรับปรุงตู้บริการรับ-ส่งเอกสารโดยไม่ต้องลงจาก
รถ(Drive Thru) เลื่อนล้อขอเอกสาร 

อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยสามารถรับ – ส่งหนังสือราชการไว้ที่ 
ตู้รับเอกสาร(Drive Thru) 

4. การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ศูนยบ์ริการร่วม              
One Stop Service  Center 

การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ให้บรกิารรวดเร็ว
ข้ึน ลดระยะเวลา นําเอางานการให้บริการ มารวมอยู่
ท่ีจุดเดียวกัน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

5. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่                              
และสิ่งแวดลอมตามแผนที่วางไว้ 

ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่และมีความ
ปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากรในสังกัด 
 

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของกลุ่มอำนวยการ          
“จิตแจ่มใส ใส่ใจบริการ”  

7. สรุปผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
 

สรุปผล รายงานผล เพ่ือนำไปพัฒนาจุดเด่นและจุดด้อย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาวิเคราะห ์แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงช้ี กรอบการติดตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหนาที่ของกลุมในสำนักงานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษา 

คูมือการดําเนินงานของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ 
 

2. การมอบหมายผูร้ับผดิชอบการดําเนินงาน มาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  ประจำปงบประมาณ 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

แต่งตั้งบุคลากรในการดําเนินงาน รายมาตรฐาน ตัวบงช้ี และ 
ประเด็นการพิจารณา 

3. การสร้างความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประจำปงบประมาณ            
แกบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๓ 

- หนังสือเชิญประชุม 

- รายงานการประชุม 
 

4. การขับเคลื่อน และการกำกับ ติดตาม การดําเนินงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปงบประมาณ 
 

- ปฏิทินการดําเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

- รายงานการประชุมติดตามความกา้วหนาการดําเนินงาน 
- เอกสารขอมูลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี    
  การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปงบประมาณ 
- เอกสารการเสนอผลการดำเนินงานตอผู้บังคับบัญชาทราบ 
- รายงานผลการดําเนินงานแกสำนักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบอิเลกทรอนิคส ์(e-MES) 
5. การสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปงบประมาณ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ประจำปีงบประมาณ 
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  กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
ชื่อ  นายธนพงษ์  อันอามาตย์ 
 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ   - 
 
กลุ่มงำน อ านวยการ   กลุ่ม อ านวยการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เอกสาร บรรณสาร จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
2. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
3. ด าเนินการจัดท าเอกสารส านักงานด้วยระบบ e – Filing / Smart – Obec 
4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษา สมุดขออนุญาตเดินทางไปราชการของ ผอ.กลุ่ม / เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
5. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดต่อประสานงานด้านธุรการและด้านอ่ืน ๆ กับทุกกลุ่มงานในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
7. งานการให้บริการ จัดหาน้ าดื่ม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
8. งานการเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในราชการของกลุ่มอ านวยการ 
9. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานภานในกลุ่ม 
10.  ควบคุม ดูแล จัดพิมพ์ส าเนาหนังสือส่งออกเพ่ือเก็บรักษาตามระเบียบสารบรรณกลาง 
11.  งานการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
12.  การให้บริการติดต่อสอบถาม / รับโทรศัพท์ และควบคุมดูแลทะเบียนการขอใช้โทรศัพท์ 
13.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   รับ – ส่งหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจสอบหนังสือราชการ 
เบื้องต้น ว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด มาจาก 
บุคคล ส่วนราชการใด มีสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือไม่  
 

ความถูกต้องในการรับเอกสาร 

2. กรณีหนังสือ รองผอ.สพท. จ าแนกหนังสือราชการตาม 
ภาระงานกลุ่มต่าง ๆ 

ความถูกต้องในการแยกหนังสือแต่ละ 
ประเภท 

3. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรับ 
หนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณา กรณีหนังสือราชการนั้นก้ าก่ึงกันระหว่างงาน 
ของกลุ่มต่าง ๆ 

 

5. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งงานให้กลุ่มงานที่ 
รับผิดชอบ 

ความถูกต้องในการมอบงานให้ 
ปฏิบัติ 

6. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  ตรวจความถูกต้องของ 
หนังสือที่กลุ่มและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ี
หนังสือ 
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ 
ส่งไปยังบุคคล หรือหน่วงงานก่อนส่ง 
 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

7. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ลงทะเบียนส่งด้วยระบบสาร 
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 

8. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการ ส าเนาคู่ 
ฉบับให้เจ้าของเรื่องเดิม และเก็บไว้สารบรรณกลาง 

มีส าเนาคู่ฉบับไว้ตรวจสอบได้ 
อย่างรวดเร็ว 

9. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการด้วยทาง 
ไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งทันตามก าหนดเวลา 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   จัดท ำหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการร่างหนังสือ และจัดพิมพ์ตาม 
รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท า 
หนังสือได้ถูกต้อง 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกลุ่ม รอง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ความถูกต้องของหนังสือ 
ราชการ 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลง 
นามหนังสือราชการจัดท า 

 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขหนังสือและค าสั่งที่จัดท าขึ้น 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผ่าน 
การลงนาม 

ความถูกต้องของการจัดท า 
หนังสือราชการ 

5. มีการติดตาม ประเมินการจัดท าหนังสือราชการ  
6. เจ้าหน้าที่ธุรการศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการ 

เก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท 
ความถูกต้องในการปฏิบัติใน 
การจัดเก็บ 

7. ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท ได้รูปแบบการจัดเก็บหนังสือ 
ราชการที่เหมาะสม 

8. จัดหา และพัฒนา hardware software และ 
people ware เพ่ือรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ 

ความพอเพียง และความ 
เหมะสมในการใช้งาน 

9. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ พิจารณาเห็นชอบใน 
การจัดหา และพัฒนาสื่อครุภัณฑ์ และบุคลากรเพ่ือ 
รองรับการปฏิบัติงาน 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเรียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่งงาน 
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าบัญชีรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

มีบัญชีการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
และได้ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ 

3. ด าเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่ม และจัดท าในภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการถูกต้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบ 

4. เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ – ส่งงานให้ผู้ส่งมอบงาน
และ ผู้ส่งมอบหมายและผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ 

การบริหารจัดการด าเนินงานไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน 

5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานในหน้าที่  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้ผู้ส่งมอบงานและ
รับมอบหมายงาน ไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็น
หลักฐานที่ส่วนกลาง จ านวน 1 ชุด 

มีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   กำรฝำกส่งหนังสอืรำชกำรทำงไปรษณีย์หรือหน่วงงำนภำยนอก 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

กลุ่มงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง โดยปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงผู้รับ ของหนังสือ
ที่ฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

2. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ลงทะเบียนคุมหนัง
หนังสือ 

1. ส่งไปรษณีย์ 
2. ส่งหน่วยงานภายนอก 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

3. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ส่งหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย์หรือหน่วยงานภายนอก 
         รอบท่ี 1 ภายในเวลา 10.00 น. 
         รอบท่ี 2 ภายในเวลา 14.30 น. 

หนังสือราชการส่งได้ตามก าหนดเวลา 

4. พนักงานราชการ กลุ่มอ านวยการ บริการตอบค าถาม/
ค้นหาทะเบียนฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือ
หน่วยงานภายนอก 

สามารถตรวจสอบได้ 
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กลุ่มอ ำนวยกำร 

ชื่อ  นางสาววาสนา ทองชุม 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ   - 
กลุ่มงำน อ านวยการ   กลุ่ม อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 

1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เอกสาร บรรณสาร จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
2. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
3. ควบคุม ดูแล เก็บรักษา สมุดขออนุญาตเดินทางไปราชการของ ผอ.กลุ่ม / เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
4. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ติดต่อประสานงานด้านธุรการและด้านอ่ืน ๆ กับทุกกลุ่มงานในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 

รวมทั้งประสานงานภายนอก เช่น องค์กร หน่วยงานอ่ืน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
6. งานการให้บริการ จัดหาน้ าดื่ม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
7. งานการเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในราชการของกลุ่มอ านวยการ 
8. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานภานในกลุ่มให้เรียบร้อยทุกวัน 
9. ควบคุม ก ากับการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ / ลูกจ้างและสมุดลงเวลาผู้มาติดต่อราชการ

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
10. งานการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
11. การให้บริการติดต่อสอบถาม / รับโทรศัพท์ และควบคุมดูแลทะเบียนการขอใช้โทรศัพท์ หมายเลข 

043-415104 
12. จัดท าค าสั่งเวรยาม / ทะเบียนบันทึกการอยู่เวรยามตามค าสั่ง และรวบรวมค าสั่งเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด และสมุดบันทึกเวรยามของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 เสนอผู้บังคับบัญชา 

13. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
14.  ควบคุม ดูแล จัดพิมพ์ส าเนาหนังสือส่งออกเพ่ือเก็บรักษาตามระเบียบสารบรรณกลาง 
15.  งานการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
16.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   รับ – ส่งหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจสอบหนังสือราชการ 
เบื้องต้น ว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด มาจาก 
บุคคล ส่วนราชการใด มีสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือไม่  
 

ความถูกต้องในการรับเอกสาร 

2. กรณีหนังสือ รองผอ.สพท. จ าแนกหนังสือราชการตาม 
ภาระงานกลุ่มต่าง ๆ 

ความถูกต้องในการแยกหนังสือแต่ละ 
ประเภท 

3. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรับ 
หนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณา กรณีหนังสือราชการนั้นก้ าก่ึงกันระหว่างงาน 
ของกลุ่มต่าง ๆ 

 

5. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งงานให้กลุ่มงานที่ 
รับผิดชอบ 

ความถูกต้องในการมอบงานให้ 
ปฏิบัติ 

6. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  ตรวจความถูกต้องของ 
หนังสือที่กลุ่มและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ี
หนังสือ 
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ 
ส่งไปยังบุคคล หรือหน่วงงานก่อนส่ง 
 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

7. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ลงทะเบียนส่งด้วยระบบสาร 
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 

8. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการ ส าเนาคู่ 
ฉบับให้เจ้าของเรื่องเดิม และเก็บไว้สารบรรณกลาง 

มีส าเนาคู่ฉบับไว้ตรวจสอบได้ 
อย่างรวดเร็ว 

9. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการด้วยทาง 
ไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งทันตามก าหนดเวลา 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   จัดท ำหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการร่างหนังสือ และจัดพิมพ์ตาม 
รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท า 
หนังสือได้ถูกต้อง 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกลุ่ม รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ความถูกต้องของหนังสือ 
ราชการ 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลง 
นามหนังสือราชการจัดท า 

 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขหนังสือและค าสั่งที่จัดท าขึ้น 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผ่าน 
การลงนาม 

ความถูกต้องของการจัดท า 
หนังสือราชการ 

5. มีการติดตาม ประเมินการจัดท าหนังสือราชการ  
6. เจ้าหน้าที่ธุรการศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการ 

เก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท 
ความถูกต้องในการปฏิบัติใน 
การจัดเก็บ 

7. ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท ได้รูปแบบการจัดเก็บหนังสือ 
ราชการที่เหมาะสม 

8. จัดหา และพัฒนา hardware software และ 
people ware เพ่ือรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ 

ความพอเพียง และความ 
เหมะสมในการใช้งาน 

9. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ พิจารณาเห็นชอบใน 
การจัดหา และพัฒนาสื่อครุภัณฑ์ และบุคลากรเพ่ือ 
รองรับการปฏิบัติงาน 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเรียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่งงาน 
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าบัญชีรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

มีบัญชีการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
และได้ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ 

3. ด าเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่ม และจัดท าในภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการถูกต้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบ 

4. เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ – ส่งงานให้ผู้ส่งมอบงาน
และ ผู้ส่งมอบหมายและผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ 

การบริหารจัดการด าเนินงานไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน 

5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานในหน้าที่  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้ผู้ส่งมอบงานและ
รับมอบหมายงาน ไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็น
หลักฐานที่ส่วนกลาง จ านวน 1 ชุด 

มีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

กลุ่มงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง โดยปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงผู้รับ ของหนังสือ
ที่ฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

2. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ลงทะเบียนคุมหนัง
หนังสือ 

1. ส่งไปรษณีย์ 
2. ส่งหน่วยงานภายนอก 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

3. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ส่งหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย์หรือหน่วยงานภายนอก 
         รอบท่ี 1 ภายในเวลา 10.00 น. 
         รอบท่ี 2 ภายในเวลา 14.30 น. 

หนังสือราชการส่งได้ตามก าหนดเวลา 

4. พนักงานราชการ กลุ่มอ านวยการ บริการตอบค าถาม/
ค้นหาทะเบียนฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือ
หน่วยงานภายนอก 

สามารถตรวจสอบได้ 
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    กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

 
 
ชื่อ  นายจักรพงษ์  ไชยประสิทธิ์ 
 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  ระดับ   - 
 
กลุ่มงำน อ านวยการ   กลุ่ม อ านวยการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. งานควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

 

 งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

1.จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของหน่วยงาน 

2. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๓. งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

4. งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 

๕. งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความ
ปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 

๖. งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๗. งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

๘. งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง   งำนควบคมุ ดูแล บ ำรุงรักษำ ระบบโทรศัพท์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 

 

2. 

 

 3. 

4. 

 

 5. 

 6. 

 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการระบบการสื่อสาร เครือข่าย ทางโทรศัพท์ 

ตรวจสอบการใช้งานระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ ภายใน
ส านักงาน 
 

วางแผนแก้ไขปัญหา 

จัดระบบควบคุม 

 

มีระบบ วิธีการบ ารุงรักษา 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อ เครือข่ายโทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  มีระบบโทรศัพท์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่มีคุณภาพ 
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