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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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    - 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 

 


