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 การบรหิารงานของผูอ้ านวยการกลุม่อ านวยการ 
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ก าหนดแผนงานการด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มอ านวยการ 1. มีแผนการด าเนินงานกลุ่มอ านวยการประจ าปี

1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2. มีการด าเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนฯ
2. มีการด าเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนฯ 3. มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ
3. มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ    สอดคล้องกับภาระงานทีรั่บผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับภาระงานทีรั่บผิดชอบได้แก่งานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 4. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
       - งานสารบรรณส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา     คนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
       - งานช่วยอ านวยการ
       - งานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม
       - งานยานพาหนะ
       - งานการจัดระบบบริหาร
       - งานการประสานงาน
       - งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
       - งานประชาสัมพันธ์
       - งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย

2 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 1. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ในกลุ่มอ านวยการ ของบุคลากรในกลุ่มอ านวยการโดยดูจาก
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร แผนปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่ม
ในกลุ่มอ านวยการโดยดูจากแผนปฏิบัติงานของบุคลากร  อย่างสม่ าเสมอ
แต่ละคนในกลุ่ม อย่างสม่ าเสมอ 2. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
2. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน  
ก่อนปฏิบัติงาน  3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน 4. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน
หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 5. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน

คนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

เรื่อง  การบริหารงานของผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
3 การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคน 1.  มีการให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงาน

ในกลุ่มอ านวยการ  ทุกขั้นตอนในการท างาน ให้แก่บุคลากรในกลุ่ม
1.ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 ให้แก่บุคลากรในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2. มีการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานเพือ่ให้
 ในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้   เกิดความชัดเจน เป็นไปได้ และง่ายต่อการปฏิบัติ
       - งานสารบรรณส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 3. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
       - งานช่วยอ านวยการ คนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
       - งานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม
       - งานยานพาหนะ
       - งานการจัดระบบบริหาร
       - งานการประสานงาน
       - งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
       - งานประชาสัมพันธ์
       - งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
2.ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน  เพือ่ให้เกิดความชัดเจน 
  เป็นไปได้ และง่ายต่อการปฏิบัติ

4 การกล่ันกรองงานตามภารกิจของกลุ่มก่อนเสนอ 1. มีการกล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ   เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ  กฎหมาย และเป็นไปตาม
1. กล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน   วัตถุประสงค์ของทางราชการ
  เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ  กฎหมาย และเป็นไปตาม 2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลา
  วัตถุประสงค์ของทางราชการ    ทีก่ าหนด  
2. ด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  3. มีการด าเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน
3. ด าเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน    เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู
   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
   และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 4. มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงาน
4. เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงานกลุ่มอ านวยการ    กลุ่มอ านวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่ประกอบการ
   ต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่พิจารณาต่อไป    พิจารณาการด าเนินงานตามภารกิจงาน

   กลุ่มอ านวยการของผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การบริหารงานของผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
5 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอ านวยการ 1. มีการรวบรวม สรุปผลการด าเนนิงานของบคุลากรในกลุ่มทุกคน

  เป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และวัตถุประสงค์
1. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน
  เป็นไปตามขอบข่าย ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ 2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลา

   ทีก่ าหนด  
2. ด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  3. มีการด าเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน
3. ด าเนินการตามข้อ 2 และปฏิบัติงาน    เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู
   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
   และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 4. มีการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจงาน
4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจงานกลุ่มอ านวยการ    กลุ่มอ านวยการต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่ประกอบการ
   ต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่พิจารณาต่อไป    พิจารณาการด าเนินงานตามภารกิจงาน

   กลุ่มอ านวยการของผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การบริหารงานของผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

4



กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ 
ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ   ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 
 งานมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

 งานการด าเนนิการตามเกณฑค์ณุธรรม และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ  

 งานการพัฒนาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ  

 งานการพัฒนาวัฒนธรรมองคก์ร ของ สพป.ล าพนู เขต 1  
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงาน  ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจ  ๒. มีคู่มือขับเคล่ือนการด าเนินการตามมาตร
หน้าทีข่องกลุ่มในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหาร มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
จัดการ มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทัง้ระบบ

3 ส่ือสาร เพือ่ให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความ มีการประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เข้าใจ และความส าคัญของมาตรฐานส านักงาน ส านักงาน การด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา   

4 ก าหนดเป้าหมายและผลิตทีค่าดหวังสอดคล้องกับบริบท มีข้อมูลการวิเคราะห์การด าเนินการตาม
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา นโยบายเป้าหมายส านักงาน มาตรฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายการ
คณะกรรมการการศึกาขั้นพืน้ฐาน ด าเนินการ 

5 การขับเคล่ือนการด าเนินการตามมาตรฐานของส านักงาน  - มีปฏิทินการด าเนินการตามมาตรฐาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 - มีการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน
ของแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา

6 ก ากับ ติดตาม การขับเคล่ือนการด าเนินการในแต่ละ  - มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่

รอบ ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
7 ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละ

(Self Assessment Report : SAR) และผลผลิตทีป่ระสบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา
ผลส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาน าเสนอผู้บังคับ  
บัญชาทราบ และรายงานไปยัง สพฐ.

8 น าผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเป็นข้อมูล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในแต่ละปี
ย้อนกลับ(Feed back) และข้อมูลฐาน (Based Line Data) พร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐาน การพัฒนา
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และวางแผนการพัฒนา
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาต่อไป 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์การด าเนินการ ๑. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ๒ มีการประชุมคณะกรรมการ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ๓. มีข้อมูลผลการวิเคราะห์การด าเนินการตาม

เกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส และเป้าหมาย
การด าเนินการในแต่ละข้อค าถาม

2 ก าหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการขับเคล่ือนการ ๑. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสของ ด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ๒. มีปฏิทินการขับเคล่ือนการด าเนินการ

3 จัดท าคู่มือการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส ๑. มีคู่มือการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
 คุณธรรม และความโปร่งใส 

4 ส่ือสาร เพือ่ให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส ตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส
ในแต่ละข้อค าถามให้ส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

5 มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน
 เขต ๑

6 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และ ๑. มีการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ในแต่ละข้อค าถาม รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน

 ๒. มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน

7 ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละ ๑. รายงานผลการด าเนินการในแต่ละข้อค าถาม
ข้อค าถามพร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ในแต่ละข้อค าถาม ๒. แฟ้มเอกสาร หลักฐาน ตามเกณฑ์คุณธรรมและ
 ความโปร่งใส ในแต่ละข้อค าถาม

8 รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน จาก ๑. ประชุมซักซ้อมการตอบค าถาม
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ๒. เตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพือ่รับการประเมิน
 ๓. ประสานการจัดสถานที ่การให้การต้อนรับ
 วัสดุ อุปกรณ์ทีต้่องใช้ ฯลฯ
 

เรื่อง  งานการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษา เอกสาร แนวปฏิบัติ วิธีการ การพัฒนาส านักงานเขต ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพืน้ที่

พืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต การศึกษาสุจริต 
  

2 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ๑. รายงานการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทีอ่าจมีผล
ทีอ่าจเกิดการทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ฯ
3 จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ๑. มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
 ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบแผนป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 
4 มีการขับเคล่ือนการด าเนินการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต ๑. การประกาศเจตจ านงค์สุจริต

 ๒. การจัดท า MOU การพัฒนาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต
๓. มีการขับเคล่ือนการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส
๔. การด าเนินการตามโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนป้องกัน

  และปราบปรามการทุจริต
5 สรุป และรายงานผลการด าเนินการการพัฒนาเขตพืน้ที่ ๑. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาสุจริต การศึกษาสุจริต 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  งานการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสุจริต
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 วิเคราะห์ บริบท สภาพปัญหาของส านักงานเขตพืน้ที่ ๑. มีการวิเคราะห์ปัญหา การด าเนินงานของกลุ่มงาน

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ๒. มีการก าหนดแนวทางการพัฒนางานของแต่ละ
 กลุ่มงานใน สพป.ล าพูน เขต ๑

2 จัดท าแผนงาน/โครงการการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ๑. มีโครงการพัฒนาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
 

 
3 มีการประชุมสัมมนาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ ๑. มีการประชุมสัมมนาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑
  

 
4 มีการก ากับ ติดตามการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ ๑. มีบันทึกแจ้งรายงานผลการด าเนินการของแต่ละกลุ่ม

สพป.ล าพูนเขต ๑ ตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ งาน เพือ่ทราบความก้าวหน้า รอบ ๖,๙ และ ๑๒ เดือน
๒. บันทีกความก้าวหน้าการพัฒนาองค์กรให้ ผอ.สพป.
ล าพูน เขต ๑ ทราบ 
 

   
5 สรุป และรายงานผลการด าเนินการการพัฒนาส านักงาน ๑. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ของ สพป.ล าพูน เขต ๑
  

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  งานการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ของ สพป.ล าพูน เขต ๑
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กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ นำงสำวศรวณีย์ ชมชื่น  
ต าแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับ   ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 
 งานพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร  
 งานจัดระบบสาธารณูปโภค  
 งานจัดเก็บหนังสอืราชการ  
 งานท าลายหนังสอืราชการ  
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 วิเคราะห์ ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ มีข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนเสียตามพันธกิจเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของ ทีส่อดคล้องกับภารกิจองค์กร
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีค่รอบคลุมทุกกลุ่ม

2 จัดท าแบบส ารวจมความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ มีแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ในการให้บริการของ สพป.ลพ.1

3 ส่งแบบสอบถาม ให้สถานศคึกษา ในสังกัด มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด 
แจกแบบสอบถามให้ผู้มารับบริการใน สกพป.ลพง 1 และบันทึกให้ทุกกลุ่มงาน

4 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบบสอบถาม

5 วิเคระห์ สรุปผลการด าเนินงาและรายงานผล มีบันทึกการรายงานผลการด าเนินงาน

6 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพือ่เป็น น าข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมไปก าหนด
ข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ แผนปรับปรุง/พัฒนางาน

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ส ารวจความต้องการและจ าเป็นในการใช้สาธารณูปโภค มีการส ารวจความต้องการและจ าเป็น

ภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ในการใช้สาธารณูปโภค เป็นประจ าทุกปี
ล าพูน เขต 1

2 วางระบบและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อ มีระบบสาธารณูปโภค และมีการปรับปรุง
ต่อการปฏิบัติงาน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ

3 สร้างความตระหนักให้บุคลากรในหน่วยงานให้ มีมาตรการประหยัดพลังงาน 
ความส าคัญกับมาตรการประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่กัน

อย่างสม่ าเสมอ
4 เก็บรวบรวมสถิติการใช้ น้ ามัน  ไฟฟ้า ประปา อย่าง มีรายงานสถิติการใช้สาธารณูปโภค

เป็นระบบ เป็นรายเดือน

5 บันทึกข้อมูลการใช้ น้ ามัน ไฟฟ้า  ประปา รายเดือน มีข้อมูลในเวปไซด์กรมพลังงานทีเ่ป็น
ลงในเวบไซต์ของกรมพลังงาน ปัจจุบัน ตรวจสอบได้

6 ก ากับ ติดตาม โรงเรียน ให้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน มีการตรวจสอบ และก ากับติดตามโรงเรียน
ในเวบไซต์ของกรมพลังงาน อย่างใกล้ชิด เพือ่ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ทุกโรงเรียน
7 สรุป ประเมินผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน มีการประเมินผล และรายงานข้อมูล

การใช้พลังงาน น ามาท าแผนปรับปรุง
ในปีต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การจัดระบบสาธารณูปโภค
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบส านัก

พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เกี่ยวกับการเก็บหนังสือ นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ราชการแต่ละประเภท พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

2 วิเคราะห์หนังสือราชการทีป่ฏิบัติเสร็จแล้วเพือ่คัดแยก ความถูกต้องในการปฏิบัติในการคัดแยก
การจัดเก็บหนังสือราชการตามประเภทและอายุของเก็บ หนังสือราชการ
ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

3 ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการให้สอดคล้องกับ มีรูปแบบการจัดเก็บหนังสือราชการ
ระเบียบ สอดคล้องกับระเบียบงานสารบรรณ

4 จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ peple ware มี Hardware Software และ peple
ให้สามารถรองรับระบบการเก็บหนังสือราชการ ware ทีเ่พียงพอและเหมาะสมใน

การใช้งาน
5 ด าเนินการจัดเก็บหนังสือราชการตามระเบียบทีก่ าหนด มีความถูกต้องในการจัดเก็บหนังสือราชการ

6 ด าเนินการตรวจสอบการจัดเก็บหนังสือราชการทุกปี มีปฏิทิน/แผนงานการตรวจสอบการจัด
เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้ไปด าเนินการในขั้นตอนการท าลายหนังสือ เก็บหนังสือราชการ และหลักฐานที่
ราชการต่อไป ตรวจสอบได้

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การจัดเก็บหนังสือราชการ
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบส านัก

พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เกี่ยวกับการท าลายหนังสือ นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ราชการ พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

2 แต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือราชการประจ าปี มีคณะกรรมการท าลายหนังสือที่
สอดคล้องกับระเบียบ

3 ส ารวจหนังสือราชการทีจ่ัดเก็บและมีอายุครบตามระยะ มีข้อมูลหนังสือราชการทีจ่ัดเก็บและมี
เวลาการจัดเก็บ โดยด าเนินการภายใน 60 วัน หลังส้ินปี อายุครบตามระยะเวลาการจัดเก็บ
ปฏิทิน

4 จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการทีข่อท าลายเพือ่เสนอ ความถูกต้องของรายชื่อหนังสือที่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิจารณาให้ความ ขออนุญาตท าลาย
เห็นชอบ

5 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการทีจ่ะขออนุญาตท าลายให้ การท าลายหนังสือถูกต้องเป็นไปตาม
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ระเบียบฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภท
ทีไ่ด้ขอท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว

6 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือกอง การท าลายหนังสือถูกต้องเป็นไปตาม
จดหมายเหตุแห่งชาติ (แล้วแต่กรณี) แล้วด าเนินการท าลาย ระเบียบฯ และมีหลักฐานสามารถ
หนังสือราชการ ด้วยวิธีการทีถู่กต้องและเหมาะสม ตรวจสอบได้

7 ประเมินผลการด าเนินงานด้านการท าลายหนังสือราชการ มีแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงงาน
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การท าลายหนังสือราชการ
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กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ นำยนิมิตร โอ๊ดฟู 
ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ   ปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 
งานควบคมุภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
งานด าเนนิการควบคมุภายในของสถานศกึษาในสงักดั  
งานปรับปรงุ พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  
งานรักษาความปลอดภยั  
   งานสรรหาคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผล และนเิทศการศกึษา  
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงาน 1. ได้รับการอบรม พัฒนาให้มีความรู้ 

ตามภารกิจของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพือ่จัดวาง ความเข้าใจในการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 2. มีคู่มือแนวทางการด าเนินงานควบคุม
ทีก่ าหนด ภายในของ สพป.

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานควบคุม
และของกลุ่มงาน ภายใน ของ สพป.ล าพูน เขต ๑ และของกลุ่มงาน

ใน สพป.ล าพูน เขต ๑ 
3 การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบการควบคุมภายใน ๑. มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้

ของกลุ่มงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม เกี่ยวกับควบคุมภายใน
ภายในกระบวนการ วิธีการด าเนินการ ๒. มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้า

ใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้รับการควบคุม
ภายในของกลุ่มงาน

4 ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคล่ือนการด าเนินการควบคุม มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ
ภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และของกลุ่มงาน หน่วยงาน และของหน่วยงาน
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ

5 วิเคราะห์ ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัย  - มีการติดตาม ปย.๒ หรือ ติดตาม ปอ.๓
ความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงในการด าเนินงาน คือ  - มีการประเมิน ๕ องค์ประกอบของกลุ่มงาน
1) มีการจัดท า CSA ของงานในกลุ่ม  - มีการจัดท าแบบ ปย.๑ และแบบ ปอ.๒
๒) มีการติดตาม ปย.๒, ติดตาม ปอ.๓
๓) มีการประเมิน ๕ องค์ประกอบ การควบคุมภายใน 
๔) มีการล าดับความเส่ียงในการด าเนินงานของกลุ่ม และของ 
สพป.ล าพูน เขต ๑

6 จัดท าแผนบริหารความเส่ียง ก าหนดมาตรการในการป้องกัน  - มีการจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ความเส่ียงในแต่ละปัจจัยความเส่ียงและระบบการควบคุม แบบ ปย.๒ และแบบ ปอ.๓
ภายในของกลุ่มงาน และของ สพป.ล าพูน เขต ๑  

7 มีการติดตามการด าเนินการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน  - แบบติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
  - รายงานการติดตามการควบคุมภายใน ๖ เดือน

ให้ สพฐ.ภายในวันที ่๓๐ เมษายน
8 จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในให้ สตง.จังหวัดล าพูน  - แบบรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส่งให้ สตง.จังหวัดล าพูน และ สพฐ. ภายใน
วันที ่๓๐ ธันวาคม ของทุกปี 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 จัดท าข้อมูล สถานศึกษา ทีต้่องด าเนินการจัดวางระบบ ข้อมูล สถานทีศึ่กษาทีต้่องด าเนินการจัดวาง

ควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายใน
2 การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบการควบคุม ๑. มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้

ภายในของกลุ่มงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับควบคุมภายใน
 การควบคุมภายในกระบวนการวิธีการด าเนินการควบคุม ๒. มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้า

ภายใน ใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้รับการควบคุม
ภายในของโรงเรียน

3 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดวางระบบควบคุม ๑. มีคู่มือการด าเนินการควบคุมภายใน
ภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินการควบคุม

ภายในตามค าร้องของสถานศึกษาในสังกัด
4 การด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินการควบคุมภายในของ ๑. มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาได้ด าเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด จัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงาน ปอ.๑
 ให้ สตง.จังหวัดล าพูน และ สพป.ล าพูน เขต ๑

5 การก ากับ ติดตาม การด าเนินการควบคุมภายในของ ๑. ก าหนดให้สถานศึกษา รายงาน แบบ ปอ.๑
สถานศึกษาในสังกัด ให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
 ๒. มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาทีค้่างส่งรายงาน

แบบ ปอ.๑ ได้รายงานให้ครบถ้วน 
6 สรุปผลการด าเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษา ๑. บันทึกสรุปผลการด าเนินการควบคุมภายใน

ในสังกัด ของสถานศึกษาในสังกัดให้ ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๑
ทราบ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง   การด าเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ส ารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการ มีการประสานงาน  มีข้อมูลความคิดเห็น

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานทีท่ างานเพือ่ให้เกิดความ ความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นสถานทีท่ างานทีน่่าดู สถานทีท่ างาน
น่าอยู่ น่าท างาน

2 วางแผนและก าหนดแผนแม่แบบ Master plan มีแผนงาน/โครงการ การจัดและปรับปรุง
การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ภูมิทัศน์ประจ าปี
ทีส่อดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.และมาตรการประหยัดพลังงาน

3 ด าเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามทีว่างแผนไว้ มีการจัดท าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนงาน
ทีว่างไว้ ครบถ้วน 

4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

5 น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัย มีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานที่

ในสถานทีร่าชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และทีแ่ก้ไข ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
เพิม่เติม พ.ศ.2552 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

2 การชี้แจง เน้นย้ า สร้างความตระหนักในเร่ืองการ มีมาตรการในการสร้างความตระหนัก และ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหาย เน้นย้ าอย่างสม่ าเสมอ 
ทีจ่ะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 จัดหา เตรียม อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับการ มีและจัดเตรียมไว้ และสามารถใช้การได้
รักษาความปลอดภัย ในยามฉุกเฉิน

4 การแต่งต้ังผู้อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และ มีกระบวนการแต่งต้ังผู้อยู่เวรยาม  
ผู้ตรวจการอยู่เวรยาม  พร้อมทัง้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5 รวบรวม สรุปผลการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยาม มีการรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชา
รักษาความปลอดภัย รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ตามล าดับชั้น 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  การรักษาความปลอดภัย
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               กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ นางสุดารัตน์ กุลวรา  
ต าแหน่ง   นักประชาสัมพันธ์  ระดับ   ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน อ านวยการ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 
 งานสวัสดกิารและสวสัดภิาพขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
 งานการสรา้งเครอืขา่ยประชาสมัพันธ ์ 
 งานเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและผลงาน  
 งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายในนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษาระเบียบ เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการ มีสรุประเบียบ เง่ือนไข และแนวทางปฏิบัติ

จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่างๆ เป็นเอกสาร เพือ่ประกอบการด าเนินงาน
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ สพป.ลพ.1

2 วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประชา มีรูปแบบการให้บริการอย่างเสมอภาค
สัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน
และบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเง่ือนไขในการขอรับการ
สนับสนุน

3 ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพตามแนวทาง 1.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และเง่ือนไขแต่ละโครงการ มีความพึงพอใจในการบริการด้าน

3.1 การกู้เงินเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยเพือ่พัฒนาชีวิตครู สวัสดิการ/สวัสดิภาพ ของ สพป.ลพ.1
3.2 การกู้เงินโครงการสินเชื่อเพือ่พัฒนาชีวิตครู 2.มีการด าเนินงานตามขั้นตอนการให้
3.3 การกู้เงินโครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพือ่สมาชิก บริการครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้
3.4 การกู้เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการ สพป.ลพ1
4 จัดท าทะเบียนคุมรายชื่อผู้ขออนุมัติ และผู้ได้รับอนุมัติ เพือ่ มีทะเบียนข้อมูลการจัดสวัสดิการฯ

เก็บเป็นสถิติ และข้อมูลพืน้ฐานในการด าเนินงาน ทีเ่ป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย
5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ มีการติดตาม ประเมินผล  รายงานสรุป

ผลการจัดสวัสดิการ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง  งานสวัสดกิารและสวัสดภิาพขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 แต่งต้ังคณะท างานเพือ่ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบกฎหมาย 1.มีคณะท างานเพือ่สร้างเครือข่าย

ทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
2.สรุประเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
การก าหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์

2 จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด 
การประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ และรูปแบบ

การประสานงานของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สพป.ล าพูน เขต 1

3 น าเสนอหลักเกณฑ์ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบ ประกาศใช้ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด 
การประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ และรูปแบบการประสานงาน
ให้ ผอ.สพป.พิจารณาอนุมัติ ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ล าพูน เขต 1

4 ส ารวจข้อมูลเครือข่าย จัดท าทะเบียนสมาชิกเครือข่าย มีทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สพป.ล าพูน เขต 1

5 การบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 1.  มีการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เพือ่ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 2.  มีช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์
6 การตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง งานการสร้างเครือขา่ยประชาสัมพันธ์
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษาระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการเผยแพร่ มีระเบียบ กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของส านักงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา

2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงาน กับเครือข่าย มีแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ ทีก่ าหนด
บคุคคล หน่วยงาน สาธารณชน ระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงาน

3 จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพืน้ที่ มีแผนงาน หรือ โครงการประชาสัมพันธ์ 
การศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
 ล าพูน เขต 1

4 ผลิตส่ือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการผลิตส่ือเพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
และ ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของ สพป.ล าพูน เขต 1

1. จดหมายข่าว    6. แผ่นพับ
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์   7. การถ่ายภาพ
3. บอร์ดท าเนียบบุคลากร  8. การเขียนข่าว
4. ป้ายประชาสัมพันธ์
5. รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ล าพูน
เขต 1 ในรอบปี

5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านส่ือต่าง ๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ
1.  เว็บไซต์ สพป.ล าพูน เขต 1 
www.lpn1.obec.go.th
2.  เว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th
3.  ส่ือสังคมออนไลน์ facebook :
www.facebook.com/lamphunareaone/
4.  ส่ือสังคมออนไลน์ Line
     - กลุ่ม ทีมบริหาร ล าพูน1
     - กลุ่ม lamphun area one
     - กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ ลพ.1
     - กลุ่ม ชมรม ปชส.กศ.พฐ.ปท.
     - กลุ่ม Pr สพฐ.Northern

6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขต 1. มีระบบกการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและผลงาน
พืน้ทีก่ารศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จัดเก็บเป็นเอกสารแยกหมวดหมู่
7 ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ มีการติดตาม ประเมินผล การส ารวจ

 ความพึงพอใจ

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง งานเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและผลงาน
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีระเบียบ กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการประสานงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2 รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลเพือ่สะดวกต่อการค้นหา 1. มีการรวบรวมข้อมูล แต่ละประเภท

 2. จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 น าเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง เว็บไซต์

 สพป.ล าพูน เขต 1 www.lpn1.obec.go.th
2. เผยแพร่ทาง รายงานผลการด าเนินงานของ 
สพป.ล าพูน เขต 1 ในรอบปี

4 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
เรื่อง งานประสานงานขอ้มลูพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายในนอกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
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กลุ่มอ านวยการ 

 
 
ชื่อ นางสาวเจนจิรา  ปัญญาเหล็ก 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ  ปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 
  งานการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าสั่งย้ายไป
ด ารงต าแหน่ง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่ง
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
  งานการรับ-ส่งงานในหน้าทีร่าชการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
            งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการในภาพรวมของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การเก็บรักษาค าสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ี 
  งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนกุรรมการ 
  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
  งานการประชุมฝ่ายบริหารสพป.ล าพูน เขต ๑ ครอบคลุมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม บันทึกเชิญประชมุ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดท าและจัดเก็บระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
  งานการจัดกิจกรรมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑   
  ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ และทุกกลุม่ในส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  
 
 
 

25



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1. งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบส านัก 
  ในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงาน 
    ในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 
2 วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ-ส่งงานใน มีบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ   
  หน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มเพ่ือด าเนินการ และได้ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ 
  จัดท าบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

 3 ด าเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการถูกต้อง 
  ราชการของแต่ละกลุ่ม และจัดท าในภาพรวมของ ครบถ้วนตามระเบียบ 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา   
4 เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ-ส่งงานให้ผู้ส่งมอบงานและ การบริหารจัดการการด าเนินงานไปอย่าง 
  ผู้ส่งมอบหมายและผู้รับมอบงานในหน้าที่ ต่อเนื่อง ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน 
5 จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ-ส่งงานในหน้าที่ ที่ลงนาม มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่ถูกต้อง 
  เรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้ผู้ส่งมอบงานและผู้รับมอบหมายงาน ตามระเบียบ 
  ไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ส่วนกลาง   

  

จ านวน 1 ชุด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 2. งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน มีข้อมูลรายละเอียดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ในกลุ่มท่ีจัดส่งมาเพ่ือจัดท าเป็นภาพรวม เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานส านักงาน 

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 จัดท าร่างค าสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานในร่างค าสั่งมอบหมายงาน 
  การปฏิบัติงานของข้าราชการและตรวจสอบความถูกต้อง ในหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ 
  ในรายละเอียดของงาน ข้าราชการ มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน 
3 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา มีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  พิจารณาลงนาม การปฏิบัติงานของข้าราชการตามภารกิจ 
    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4 ส่งมอบค าสั่งให้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน และมีผู้รับผิดชอบ 
  และมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ ที่ชัดเจน 
5 จัดเก็บค าสั่งมอบหมายงานไว้เป็นหลักฐานส่วนกลางของ มีหลักฐานค าสั่งมอบหมายงาน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบได้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 3. งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษากฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนด

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปสาระส าคัญและแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้   

  

  - ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมการและให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
ประเภทละ 1 คน 

มีกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า 
ที่มีคุณภาพและสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

   - องค์กรชุมชน ให้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ มีกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ 
  และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจ านวน 1 คน และสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยสภา มีกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีคุณภาพ และสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ด าเนินการโดยพิจารณาร่วมกันของผู้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ  
 ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการทุกประเภท และประสบการณ์สูง 
    - ประธานกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการทุก มีประธานกรรมการที่มีคุณภาพ และสละ 
 ประเภท ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

  
ร่วมกันเลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและ มีเอกสาร/หลักฐานสรุปรายชื่อประธาน 
 ได้รับเลือกต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการและกรรมการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ การศึกษาเพ่ือท าการแต่งตั้ง 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 

5 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษารับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ให้สถานศึกษาทราบ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน 

 6 ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ มีเอกสาร/หลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 วาระให้ด าเนินการสรรหาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
  หรือกรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน (ถ้ามี) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 4. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการ ตาม ได้รับทราบกรอบการประเมินผลตาม 
 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
 จาก สพฐ. ปฏิบัติและแนวทางการด าเนินงาน 
  

 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

2 ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือชี้แจงกรอบการประเมิน   - คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการ 
 แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดตามมาตรการ ประเมินผลและแนวทางการด าเนินงาน 

  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้ง - ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบ 
  ก าหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองรับผิดชอบแต่ละ  การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง 
 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3 กลุ่ม/หน่วย ศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ได้ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ 
 ตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด ตามมาตรการ ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดรับผิดชอบการ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง 
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล 
 ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการ 
  ปฏิบัติราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
  ราชการ 

5 จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ มีคู่มือการประเมินส่วนราชการตาม 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
  

 
ปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการ 

  ด าเนินงาน 
6 ประชุมบุคลากรทุกคนในส านักงานและผู้บริหาร บุคลากรทุกคน ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
 สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตาม ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บริหารสถานศึกษา 
  ค ารับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผ่าน  ทราบแนวทางการด าเนินงานตาม 
 ระบบ KRS มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติราชการน าไปสู่การปฏิบัติและ 
    รายงานผลผ่านระบบ KRS ที่ถูกต้อง 
    ครบถ้วน 
7 ขับเคลื่อนการด าเนินงานและรายงานผลตามปฏิทิน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็น 
 งานที่ก าหนดไว้ ระบบ และมีปฏิทินงานเพ่ือเป็นแนวทาง 
  ด าเนินการตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้อง 

8 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อตกลง มีการลงนามร่วมกันของ สพท.กับ 
 การปฏิบัติงานกับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ   
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)  

9 ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน มีการประเมินผลและรายงานผลผ่าน 
 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ./จังหวัด (ถ้ามี) ระบบ KRS ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
  ก าหนด และทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

10 ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม มีเอกสารรายงานผลครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
11 สรุปและจัดท าเล่มรายงานผลการรายงานประจ าปี สพท.มีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม 
    เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด และมีเล่ม 
  รายงานผลประจ าปีเพ่ือเป็นหลักฐาน 

  

อ้างอิง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 5. งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 - กรณีเป็นหนังสือราชการภายนอก ลงทะเบียนรับเอกสารจาก
สารบรรณกลางโดยแยกเป็นหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการ 
และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการภายนอก ก่อน
น าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- มีหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ แยก
ออกจากกัน 
- หนังสือราชการ/บันทึกข้อความ มีความถูกต้อง
ข้อมูลครบถ้วน ก่อนน าเสนอ 

 - กรณีเป็นเอกสารของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
และประสานขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม 

 

2 น าเอกสารเสนอต่อรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

เอกสาร/หนังสือที่เสนอได้รับการพิจารณา และ
กรณีมีการแก้ไขเอกสารเจ้าของเรื่องได้รับการ
ประสานทันท ีรวดเรว็ และแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 

    2.1 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกข้อความต่อรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับดูแล เพ่ือ
พิจารณา หากเห็นชอบด าเนินการต่อ หากบันทึก/หนังสือไม่
ถูกต้องหรือไม่เห็นชอบ ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไข
ปรับปรุง 

 

    2.2 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกข้อความต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบ
ด าเนินการต่อ หากบันทึก/หนังสือไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นชอบ 
ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไขปรับปรุง 

 

4 บันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 

มีบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่/รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

5 ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมายให้
เลขานุการด าเนินการเอง) 

ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่
มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการเอง) ทันที 

6 ส่งหนังสือคืนกลุ่ม/หน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบได้รับเอกสาร/หนังสือคืน
เพ่ือด าเนินการต่อด้วยความรวดเร็ว 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 6. งานการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ล าพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ประสานกับกลุ่ม/หน่วย ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด กลุ่ม/หน่วย จัดส่งวาระการประชุม 
  ภายในระยะเวลา 

2 รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม 

มีระเบียบวาระการประชุมที่ครบถ้วน 
และถูกต้อง 

3 จัดท าบันทึกการประชุม/บันทึกเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่มพิจารณา น าเสนอรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

มีบันทึกเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุมเสนอ
พิจารณาที่ถูกต้อง 

4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบ
วาระการประชุมและลงนามในบันทึกเชิญประชุม 

 

5 จัดส่งบันทึกเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแจ้งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ทราบเพ่ือ
เข้าร่วมประชุม 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มทุก
กลุ่ม รับทราบและเข้าร่วมการประชุม 

6 ประสานกับผู้อ านวยการกลุ่ม และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขอค ายืนยัน การเข้าร่วมประชุม 

ได้รับค าตอบยืนยันการเข้าร่วมประชุม 

7 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการเก่ียวกับการประชุม เอกสารการประชุมและการเตรียมการ 
เรียบร้อยครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม
ส าหรับการประชุม 

8 จัดห้องประชุม ด าเนินการประชุม และจดบันทึกการประชุมและบันทึก
เทปการประชุม 

ห้องประชุมพร้อมส าหรับการประชุม
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

9 ด าเนินการถอดเทปการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม  

10 เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการน าเสนอรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

มีรายงานการประชุมเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

11 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนาม และแจ้ง
เวียนเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมติที่ประชุม
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

12 จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในแฟ้มเอกสาร และไฟล์ข้อมูล 

รายงานการประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจัดเก็บในแฟ้มเป็นระเบียบ 
ง่ายแก่การค้นหา 
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