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1. ช่ืองาน : งานการมอบหมายงานในหน้าทีร่าชการ 
2. ว  ตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหง้าน/ ภารกิจ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนิน 

ไปด ้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถ ุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความพึงพอใจในการ 
ปฏบิัติงานตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการด าเนินงานเกีย่วกับการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวม 

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา การเก็บรักษาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
4. ค าจำก ดความ 

“สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถงึ สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

“เจ้าหนา้ที่” หมายถงึ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
“ผู้อ านวยการกลุ่ม”  หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ข น้ตอนการปฏิบ ติงาน 
5.1 เจ้าหน้าทีร่วบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพ่ิอ 

จดัท าค าสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต ่ละบุคคล 
5.3 เสนอผู้อานวยการกล ุ่มพิจารณา เพ่ือเสนอรองผู้อานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณา 
 
 
5.4 ผู้อำนวยการสำน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาพิจารณาลงนามในค าสั่งมอบหมายงานในหนา้ท ี่ 
5.5 เจ ้าหน ้าทีส่ ่งมอบค าส ั่งมอบหมายงานในหน้าทีใ่ห ้แต่ละกล ุ่มเพ ื่อจัดท าค ู่ม ือการปฏิบัติงาน 

และมอบหมายให้เจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบตามคำสั่งด าเนินการต่อไป 
5.6 เจ ้าหน้าทีเ่ก็บค าสั่งไว้เป็นหล ักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบ ัติงาน 



 

 

คู่มือการปฎิบตัิงาน 

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

นางสาวสุฎารัตน์ เกษา ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 

 
2 

 

6. Flow Chart การปฏบิ ตงิาน 
 
 
 
 

เจ้าหนา้ที่กลุ่ม 
จัดทำ 

รายละเอ ียด
งาน 
ในหน้าท ี่ของแต่ 
ละคนในกลุ่ม 

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่ม 
ตรวจสอบความ 
ถูกต้องรายละเอียด 
งานในหน้าท ี่ของแต่ 
ละคนในกล ุ่ม 

- รวบรวมรายละเอ ียดงานในหน้าที่ 
ของแต่ละคนในแต่ละกล ุ่มทีไ่ด้ จัดทำ
สง่มาเพื่อจัดท าเป็นภาพรวม 
ของสำน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- ตรวจสอบความถ ูกตองของ 
รายละเอ ียดในคำสั่งมอบหมายงาน 

 
 
 

แก้ไข ไม ่ถกตอง 
 

 
 

รอง ผอ.สพป./สพม 
พจิารณา 

 
ถูกต้อง 

ถ ูกต้อง  
ผอ.กล ุ่มตรวจสอบความถ ูกต้องของ 
รายละเอ ียดคำสั่งมอบหมายงาน 

 
 

ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

 
 
 
 

- สง่มอบค าสั่งให ้แต่ละกลุ่ม 
- จัดเก็บคำสั่งไวเ้ป็นหลักฐานและ 

การติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
ผอ.แต่ละกลุ่ม 
- ส ่งมอบค าสั่งให้เจา้หนา้ที่ในกลุ่ม 
- แต่ละกล ุ่มจัดทำคู่ม ือการปฏ ิบ ัตงิาน 
- เจา้หน้าที่จัดเก็บค าสั่งไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และการตดิตามผลการปฏบัิตงิาน 

 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช ้ 
 

7.1 ค าสั่งมอบหมายงานในหนา้ที ่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน ้าที่ 
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8. เอกสาร/ หล กฐานอ้างองิ 
8.1 พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
8.2 พระราชบ ัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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1.  ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2.   ว ตถุประสงค ์ 

เพ ื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสถานที่ทีมี่สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการปฏิบตงิาน มี
ความปลอดภัย และผู้รบับริการมีความประทับใจและพึงพอใจ 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคล ุมถ ึงการปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง ภายใน

และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษารวมทั้งดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. ค าจำก ดความ 

“ผ ู้อำนวยการส าน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา” หมายถงึ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“คณะทำงาน ” หมายถงึ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา/ 
มัธยมศกึษา หรอืผู้ได้รบัมอบหมายแตง่ตัง้ 

“เจ้าหน้าที่ ” หมายถงึ เจ ้าหน้าทีผ่ ู้รบัผิดชอบ 
 

5. ข น้ตอนการปฏ ิบ ติงาน 
 

5.1 สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่วกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้เกดความสวยงามเอ้ือต่อการปฏ ิบัติงานให้
สำนักงานเป็นสถานทีน่่าอยู่ น่าท างาน และมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.2 วางแผนและกำหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานท ี่ และ 
พ ัฒนาสภาพแวดล้อมปรบัปรุงภ ูมิท ัศน์ภายในและภายนอกสานกงานท ั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้อง กับ
กิจกรรม 5 ส. รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.3 ดำเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค 
ตามแผนและมาตรการที่กำหนด 

5.4 ประเม ินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนไดส้ ่วนเสีย 
5.5 สรปุผลการด าเนินงาน /น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 
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6. Flow Chart การปฏิบ ต ิงาน 
 
 
 

- สำรวจรับฟังความคิดเห็น     

 ของบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 

- ศ ึกษามาตรการแนว 
  ปฏิบัติการประหยัดพลงังาน 

 
 
 
 

คณะทำงานวางแผนปรับปรงุ/พัฒนาอาคาร
สถานท ี่ สิ่งแวดล้อม 

/กิจกรรม 5 ส. 
/ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 

ผอ.สพป./สพม. ไม ่เห็นชอบ 

อนมัุติแผน/ค าสั่งมอบหมายงาน  
 
 
 
 

เห็นชอบ  
 

การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้ม      
งานตามแผนท ี่ก าหนดและมาตรการประหยัดพลงังาน 

 
 

ประเมินความพ ึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
 
 
 

 

สรุปรายงาน /น าเสนอแนวทาง 
ปรับปรุง /พัฒนางาน 
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7. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
 

7.1 แบบประเมนความพึงพอใจ 
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน 
7.3 แบบรายงานการด าเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. 

 
 

8. เอกสาร/ หล กฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
8.2 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
8.3 ระเบยีบส าน ักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 
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 1. ชื่องาน : งานมาตรฐานส าน กงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2. ว ตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 บริหารจัดการและจ ัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
สาน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษา  ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน และ 14 ตัวบ่งชี้ คอื 

- มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
- มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
- มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานส าน ักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

 
 
4. ค าจ าก ดความ 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ึกษา 
และส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาที่ 
รบัผ ิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“เจ้าหน ้าที่ ”  หมายถึง  บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

“เจ้าภาพหลัก” หมายถงึ กลุ่มอำนวยการ 
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ 

จัดการศ ึกษา กล ุ่มนิเทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลุม่ตรวจสอบภายใน  

“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ 
รบัผิดชอบตามภารกจิแต่ละมาตรฐานของส าน ักงานเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา 
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“การจ ัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report  :SAR)” หมายถึง การ
จัดท ารายงานประเมนิตนเองของส านักงานเขตพ ื้นที่การศกึษา ของกลุ่มอ านวยการ 

 

5. ข ้นตอนการปฏิบ ตงิาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้  กรอบการติดตาม  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผล  รวมถึง ภารกจิอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

2. สร้างทีมงาน  มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตาม 
มาตรฐานส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 

3. สื่อสารเพื่อให้คณะท างาน  ผูรั้บผดิชอบ บคุลากรมีความรู ้ความเข้าใจ และ ความส าคัญของ
มาตรฐานส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา 

4. คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวังสอดคล้องกับบรบิทส านักงานเขต 
พื้นที่การศกึษา  นโยบายเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พิ้นฐาน 

5. คณะท างาน  ผู้รับผดิชอบ  ขับเคลื่อน  รายงานผลตามปฏิทนิปฏิบัตงิานก าหนด 
6. ประเม ินตนเองและจ ัดทำรายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report  :SAR) และ

ผลผลติที่ประสบผลสำเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอ ส านกงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน 

7. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  น าผลการประเมินตนเอง(SelfAssessment  Report :SAR) ตาม 
มาตรฐานสานกงานเขตพืน้ที่การศ ึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน (Based Line Data) 

ส าหรับการปรับปรงุ/พฒันาการบริหารจดัการมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนการพัฒนา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏิบ ติงาน 
 

เจ้าหน้าที่ /คณะท างาน 
ศึกษา ว ิเคราะห ์มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา 
 
 
 
 

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประมวลผล 
- สร้างทีมงาน  มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 
ระบบ 
- สือ่สาร เพือ่ให้คณะท างาน ผูรั้บผิดชอบ  บุคลากรมีความรู ้  ความเข้าใจ และ ความสำคัญของมาตรฐานสำนักงาน 
สานกงานเขตพื้นท ี่การศึกษา 
- คณะท างานก าหนดเป้าหมายและผลผลติทีค่าดหวังสอดคล้องกับบรบิทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเปา้หมาย สพฐ. 

 
 

ผอ.สพป/สพม. 
วินิจฉ ัยตัวช ี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ไมเ่ห็นชอบ 

 

 

เหน็ชอบ 
 

เจ้าหน้าที่ / คณะท างาน 
- คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบ  ขับเคลือ่น  รายงานผลตามปฏิทินปฏ ิบัติงานกำหนด 
- ประเม ินตนเองและจ ัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  Report :SAR) 

 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ /คณะท างาน 

- นาผลการประเม ินตนเอง  (Self 
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป ็นข้อมูล 
ย้อนกลับ (Feed back)ข ้อมูลฐาน (Based 
Line Data) สรุปผลการดำเนนิงาน / วิจัย/ 

รายงานผลการด าเนนิงาน 
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  7.   แบบฟอร ์มท ี่ใช ้  
 

   - 
 

      8.  เอกสาร / หล กฐานอ้างอิง  
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา 
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

 8.6 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 


