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กลุ่มอำนวยการ 
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บทนำ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดัง
ต่อไปนี 
 (1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
 (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานด้าน
การศึกษา  
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการดังกล่าวข้างต้น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มี
เป้าหมายมีขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เกิดความพึงพอใจ โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน 
คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ประกอบการปฏิบัติ งาน 
ประกอบด้วย .ใน 4 งานคือ งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานการจัดระบบและพัฒนา
องค์กร ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในกลุ่มอำนวยการและบุคลากรอื่น ๆ 
ตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



แนวคิด 
 กลุ่มอำนวยการ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา 
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ 
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ยึด
หลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
 2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 ขอบข่าย/ภารกิจ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
 (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ  
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 

5. นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่          
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1  งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ควบคุม ตรวจสอบหนังสือเข้าจากโรงเรียนในสังกัด ของระบบ  
e-office และ หนังสือเข้าจากสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ. รวมทั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
 ทางระบบ Smart O-bec และนำเข้าระบบสารบรรณกลางของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

5.2  งานยานพาหนะ ควบคุมดูแล ประสานงานการจัดรถราชการ จัดทำข้อมูล 
รถราชการ (การประกันภัย ต่อภาษี ซ่อมบำรุง) การพิจารณาการขอใช้รถราชการ 

5.3  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้บริหาร สพม.กท 1 ประชุม 
บุคลากร สพม.กท 1 และประชุมกลุ่มอำนวยการ  

5.4  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ  

5.5  การจัดระบบควบคุมภายใน 
5.6 การจัดทำคำสั่งอยู่เวรยาม/ตรวจเวรยาม รักษาการณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) 
5.7  การจัดทำทะเบียนคุมการออกเลขหนังสือราชการ และคำสั่ง กรณรีะบบ 

ไม่เสถียร 
5.8 การจัดทำสมุดบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากร สมุดบันทึก 

การอยู่เวรยาม/ตรวจเวรยามรักษาการณ์ สมุดบันทึกยามรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งสรุปการปฏิบัติงาน 
เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายวัน 

5.9 การจัดทำสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุดราชการต่าง ๆ  
รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่ใช้ในราชการต่าง ๆ 

5.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         

 


