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 งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 
 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 งำนสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการ

ตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
จาก สพฐ. 

ได้ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดรับผิดชอบการ 
ดําเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2 ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือชี้แจงกรอบการ
ประเมิน 
แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัตตาม
มาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้ง 
กําหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง
รับผิดชอบแต่ละ 
ตัวชี้วัด 

- คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการ ประเมินผลและแนวทางการ
ดําเนินงาน   
-  ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบการดําเนินงาน ตามมาตรการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3 กลุ่ม/หน่วย ศึกษาและกําหนดผู้รับผิดชอบ ผู้
กํากับดูแล 
ตัวชี้วัตและผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวซี้วัด ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ได้ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดรับผิดชอบการ 
ดําเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการ 
ดําเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ 

มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับดูแล ตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 

5 จัดทําคู่มือการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

มีคู่มือการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การ ปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการ ดําเนินงาน  

6 ประชุมบุคลากรทุกคนในสํานักงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และการรายงานผ่านระบบ KRS 

บุคลากรทุกคน ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บริหาร
สถานศึกษา ทราบแนวทางการดําเนินงาน ตาม มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการนําไปสู่การปฏิบัติและ รายงานผล
ผ่านระบบ KRS ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

7 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และรายงานผลตาม
ปฏิทินงานที่กําหนดไว้ 

มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน อย่างเป็น ระบบ และมีปฏิทินงานเพ่ือ
เป็นแนวทาง ดําเนินการตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้อง 

8 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดทําข้อตกลง 
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

มีการลงนามร่วมกันของ สพท.กับ สถานศึกษาในสังกัด 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์  แนวทางการบริหารจัดการสํานักงาน เขต

พ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจ 
หน้าที่ของกลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน  
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. มีคู่มือขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตร ฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร 
จัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังระบบ 

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 

3 สื่อสาร เพ่ือให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสําคัญของมาตรฐานสํานักงาน สํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มีการประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การ
ดําเนินการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

4 กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีข้อมูลการวิเคราะห์การดําเนินการตาม มาตรฐาน และ
กําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินการ 

5 การขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรฐานของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีปฏิทินการดําเนินการตามมาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 มีการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน ของแต่ละ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

6 กํากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดําเนินการในแต่ละ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา 

มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่รอบ ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

7 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report  : SAR) และผลผลิตที่ประสบ 
ผลสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานําเสนอผู้บังคับ 
บัญชาทราบ และรายงานไปยัง สพฐ. 

มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในแต่ละ มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา 

8 นําผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report  : SAR)  
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูล ย้อนกลับ 
(Feed back) และข้อมูลฐาน (Based Line Data)  
สําหรับการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และวางแผนการพัฒนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

มีรายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตรฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละปี พร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค์ 
และแนวทาง การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงำน   
 ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็นต้อง ใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียม
ความพร้อม   การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่และบุคลากรของสํานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์  การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการ
สรุปและรายงาน  
* วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ ได้รับการบริการที่ดี 
๓. ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมี สภาพพร้อมใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์  สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
กระบวนการ/วิธีการทํางานจริง 
 1.ตรวจรับทราบงานที่ปฏิบัติประจําวันและล่วงหน้าที่แฟ้มรับงานที่งาน ยานพาหนะหรือที่บอร์ดโรง
จอดรถเพ่ือดูสถานที่นัดหมายและเวลารับผู้ใช้รถ,สถานที่ไป,จํานวนผู้โดยสาร, ภารกิจที่ไป,เบอร์โทรติดต่อผู้ขอ
ใช้รถกรณีเร่งด่วนผู้ควบคุมยานพาหนะจะโทรศัพท์แจ้งงานที่จะปฏิบัติพร้อม แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานขับรถ 
 ๒.ประสานผู้ขอใช้รถเพ่ือยืนยันการใช้รถและเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวัน หรือก่อนเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ๓.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจและสถานที่เดินทางไปปฏิบัติงานก่อน เวลานัดหมาย
พนักงานตรวจเช็ครถก่อนเดินทางอีกครั้งและบันทึกเลขกิโลเมตรของรถยนต์ ก่อนเดินทางที่สมุด บันทึก
ปฏิบัติงานประจํารถและนํารถไปรับผู้ขอใช้รถท่ีจุดนัดหมายก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที่ในวัน ปฏิบัติงาน 
 ๔. ปฏิบัติงานขับรถตามกฎจราจร ขับรถระมัดระวังไม่ประมาทและนุ่มนวล (ผู้โดยสาร นั่งหลับ) และ
ในระหว่างขับขี่รถพนักงานขับรถต้องต้องสังเกตท่ีแผงหน้าปัดรถยนต์ เพ่ือดูการเตือนระบบต่าง ๆ ของรถยนต์   
กรณีเติมน้ํามันให้บันทึก   เลขกิโลเมตรและจํานวนลิตร/เงินที่สมุดบันทึกประจํารถในระหว่างขับขี่ พนักงาน
ขับรถระหว่างการเดินทาง 
 ๕.บันทึกเลขกิโลเมตรกลับถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ที่สมุดบันทึกปฏิบัติงานประจํารถ และทําความ
สะอาดรถพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 6.นํารถเข้าจอดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จปฏิบัติงานแล้วและนํากุญแจรถเก็บที่ตู้เก็บ ตรวจรับทราบ
งานที่จะปฏิบัติล่วงหน้าที่บอร์ดโรงจอดรถหรือที่แฟ้มรับงานที่งานยานพาหนะ และเดินทางกลับบ้านพักผ่อน
นํารถเข้าจอดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. งำนกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. งำนสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษากฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนด 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปสาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2 ผู้อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   -ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมารและให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
ประเภทละ 1 คน 
   -องค์กรชุมชน ให้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ
และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจํานวน 1 
คน   
   -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการโดยสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
   -ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการโยพิจารณาร่วมกันของผู้ที่
ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการทุกประเภท 
   -ประธานกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการทุก
ประเภท ร่วมกันเลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    
 

มีกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ครู และศิษย์
เก่า ที่มีคุณภาพและสละประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
 
มีกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนที่มี
คุณภาพและสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
มีกรรมการผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่คุณภาพ และสละประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
 
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
 
มีประธานกรรมการที่มีคุณภาพ และสละ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

3 ผู้อํานวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา
และได้รับเลือกต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

มีเอกสารและหลักฐานสรุปรายชื่อ
ประธานกรรมการและกรรมการให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทําการ
แต่งตั้ง 

4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจักทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

5 แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
สถานศึกษาทราบ 

สถานศึกษารับทราบคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ร่วมกันปฏิบัติงาน 

6 ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระให้ดําเนินการสรรหาเลือกและแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน(ถ้ามี) 

มีเอกสารและหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. งำนสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1 ศึกษากฎกระทรวง กําหนดจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2548 

แนวทางการสรรหา และเลือก
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาใน
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาใน
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือสรรหาและเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5 การดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามกฎกระทรวง 
กําหนด จํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2548 

เอกสารการดําเนินงานการสรรหา และ
เลือกกรรมการตามกฎหมายที่กําหนด 

6 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ปริเมิน
ผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาชุดใหม่ 

7 การรายงานผลการสรรหาและเลือกกรรมการ หนังสือราชการแจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 


