
 

 

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       



 

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 
 



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 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/


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 
 



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 


