
กลุ่มอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ   นางสาวจิตติมา  คำลือ 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

การบริหารงานของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารงานของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 กำหนดแผนงานการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มอำนวยการ 
   1. มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในกุลมอำนวยการให้
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบได้แก่งานด้านต่าง ๆ ดังนี้    
-          งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- งานช่วยอำนวยการ 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- งานยานพาหนะ 
- งานการจัดระบบบริหาร 
- งานการประสานงาน 
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

2 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในกุลมอำนวยการ 

1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ในกุลมอำนวยการโดยดูจากแผนปฏิบัติงานของบุคลากร 
แต่ละคนในกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ 

2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ก่อนปฏิบัติงาน 

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระหว่างปฏิบัติงาน 

4. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

1. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในกุลมอำนวยการโดยดูจากแผนปฏิบัติงาน
ของบุคลากรแต่ละคนในกุลมอย่างสม่ำเสมอ 

2. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน 

3. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน 

4. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
5. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกุลมทุกคนคนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การบริหารงานของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3 การให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุก
คนในกุลมอำนวยการ  
   1.ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกุลมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้     
         -งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         -งานช่วยอำนวยการ  
         -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
         -งานยานพาหนะ 
         -งานการจัดระบบบริหาร 
         -งานการประสานงาน 
         -งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
         -งานประชาสัมพันธ์  
         -งานสวัสดิการสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
         - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนเป็นไปได้และง่ายต่อการปฏิบัติ 

1. มีการให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอนในการทำงาน ให้แก่บุคลากรในกุลม 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2. มีการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ 
เกิดความชัดเจน เป็นไปได้และง่ายต่อการ
ปฏิบัติ 
3. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกุลมทุกคน 
คนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4 การกลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มก่อนเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

1. กลั่นกรองงานของบุคลากรในกุลมทุกคน 
เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
    2. ดำเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
    3. ดำเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
    4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจงานกลุ่ม
อำนวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

1. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุก
คนเป็นไปตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
2. มีการดำเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. มีการดำเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
4. มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจงาน 
กลุ่มอำนวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตาม
ภารกิจงานกลุ่มอำนวยการของผู้บังคับบัญชา 

 
 
 



กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ  นางสาวจิตติมา  คำลือ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ระดับ  ชำนาญการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
• งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
• งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 
• งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
• งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงานใน

หน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงานใน
หน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 

2 วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ-ส่งงานใน
หน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มเพ่ือดำเนินการ
จัดทำบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

มีบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
และได้ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือ
ดำเนินการ 

3 ดำเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
ราชการของแต่ละกลุ่ม และจัดทำในภาพรวมของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ 
 

4 เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ-ส่งงานให้ผู้ส่งมอบงานและผู้
ส่งมอบงานและผู้รับมอบงานในหน้าที่ 

การบริหารจัดการดำเนินงานไปอย่าง
ต่อเนื่อง ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน 

5 จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ-ส่งงานในหน้าที่ ที่ลงนาม
เรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบหมาย
งานไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ส่วนกลาง 
จำนวน 1 ชุด 

มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

คนในกลุ่มที่จัดส่งมาเพ่ือจัดทำเป็นภาพรวมของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีข้อมูลรายละเอียดงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 จัดทำร่างคำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการและตรวจสอบความถูกต้องใน
รายละเอียดของงาน 

รายละเอียดงานในร่างคำสั่งมอบหมาย
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกคน 

3 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงนาม 

มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 ส่งมอบคำสั่งให้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ
มอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

มีคู่มือการปฏิบัติงาน และมีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

5 จัดเก็บคำสั่งมอบหมายงานไว้เป็นหลักฐานส่วนกลางของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน 

มีหลักฐานคำสั่งมอบหมายงานและ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายใน

เวลาที่กำหนด 
กลุ่มต่าง ๆ จัดส่งวาระการประชุมภายใน
เวลาที่กำหนด 

2 รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบความถูก
ต้องและจัดทำระเบียบวาระการประชุม 

มีระเบียบวาระการประชุมที่ครบถ้วน 
และถูกต้อง 

3 จัดทำบันทึกการประชุมและบันทึกเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวารการประชุมเสนอผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณา 
นำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

มีบันทึกเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุมเสนอพิจารณา 
ที่ถูกต้อง 

4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้
ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามใน
บันทึกเชิญประชุม 

 

5 จัดส่งบันทึกเชิญประชุม ให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบเพ่ือเข้า
ร่วมประชุม 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบและเข้า
ร่วมประชุม 

6 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการเก่ียวกับการ
ประชุม 

เอกสารการประชุมเรียบร้อยครบถ้วน 
สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการประชุม 

7 จัดห้องประชุม ดำเนินการประชุม และจดบันทึกการ
ประชุมและบันทึกเทปการประชุม 

ห้องประชุมพร้อมสำหรับการประชุมและ
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8 จัดทำรายงานการประชุม เสนอรายงานการประชุมให้
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำเสนอรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มีรายงานการประชุมเสนอเพ่ือพิจารณา 

9 จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสาร และไฟล์ข้อมูล 

รายงานการประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจัดเก็บในแฟ้มเป็นระเบียบ 
ง่ายแก่การค้นหา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติ ในการจัด

สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ 
สรุประเบียบ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ
เป็นเอกสาร เพ่ือประกอบการดำเนินงาน 
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

2 วางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน การ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้
สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไข 
ในการขอรับการสนับสนุน 

มีรูปแบบการให้บริการอย่างเสมอภาค 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตาม
แนวทางและเงื่อนไขแต่ละโครงการ 
-การกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 
-กรกู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 
-การกู้เงินโครงการบ้านกรุงไทย-กบข. เพื่อสมาชิก 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการ มี
การดำเนินงานตามข้ันตอนการให้บริการ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

4 จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้ขออนุมัติ และผู้ได้รับอนุมัติ  
เพ่ือเป็นเป็นสถิติ และข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงาน 

มีทะเบียนข้อมูลการจัดสวัสดิการ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


