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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 

มาตรา 39  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 8 และมาตรา 
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มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2560  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560  ให้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น  8  กลุ่ม  1  หน่วย  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561   เพ่ิม
เป็น  9  กลุ่ม 1  หน่วย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ   คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดท าคู่มือ        
การปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 
แนวคิด 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  134  ตอนพิเศษ 
295 ง  วันที่  29  พฤศจิกายน  2560  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เล่ม  135  ตอนพิเศษ 218 ง  วันที่  7  กันยายน  2561  ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

ขอบข่ำย/ ภำรกิจ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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กระบวนกำร/ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหา 

 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ด าเนินงานตามแผน / โครงการ 

ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศกึษา 
ด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2   
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
 ๑.๑ งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 ๑.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
 ๑.๓ งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๔ งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
 ๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๒. งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ๒.๑ จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
 ๒.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๒.๓ งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๒.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๕ งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
 ๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๒.๗ งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๒.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

3. งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
          3.๑ การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
          3.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
          3.๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
          3.๔ การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
          3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
          3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          3.๗ การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  
เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
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1. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
 
กระบวนกำร 1 งำนจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
 
วัตถุประสงค์  : 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ 
 3. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
 4. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
ขอบเขตของงำน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาสู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล                  
ผ่านดาวเทียม 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่อง
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส ได้มีความ              
เสมอภาคทางการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย  ด้วยเงินทุนประเดิม
พระราชทานจ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่
โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับเป็นการให้บริการโทรทัศน์ทางการศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจให้สามารถเข้ารับชมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
ตามอัธยาศัยของโลกไร้พรมแดน ปัจจุบันการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความตื่นตัวและเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก
ส านักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในจ านวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครู ขาดการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึง                
การพัฒนาการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ก าหนด 
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยู่จ านวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่มี
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การพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การ                  
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นผลจากการขาดแคลนครู มีการตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาโดยใช้                   
สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ด าเนินการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมืออาชีพ และการจัดการเรียนรู้                  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา คือ เด็กดี มีสุข และเก่ง รวมถึงการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการเรีบนรู้แบบสหบูรณาการ (Interdisplinary) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง การเรียนรู้แบบทั้ง
เป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที่เน้นความสนุกสนาน จูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียน การเรียนรู้โดยการ                
ฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยในตนเอง เป็นต้น 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน / ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  : 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
   ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
            ๕.  ด าเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   6.  นิเทศ ก าหับ ติดตาม และประเมินผล 
   7.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
   8.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกผลการใช้งาน 
 ๒.  แบบบันทึกนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  เอกสาร/ต ารา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒.  เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สพฐ. 2560 
  ๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕42 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
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กระบวนกำร  : 2 งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) 
 
ชื่องำน (กระบวนงำน)  : 
  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา (DLIT) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
   ๒.  เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
             “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว                          
มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก
ด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว 
และประเภทที่ก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) 
การใช้แผ่นวิดีทัศน์ เชิ งโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ  ( Hypermedia ) และอินเทอร์ เน็ต 
[Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 
 การจัดการศึกาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและ
เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน (http://www.dlit.ac.th) 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน / ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  : 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
   ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
            ๕.  ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๗.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  เอกสาร/ต ารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒.  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 3 งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม     และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   สนับสนุน ส่งเสริมการ ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   “นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้
เป็นต้น  
                 “เทคโนโลยีทางการศึกษา”  (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + 
โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการ มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ  ๓ ประการ คือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm) 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
             ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
             ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. ด าเนินการเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware ) ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การพัฒนาสื่อ 
   ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๗. เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่   ๒)                     
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 4 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
   ๒.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของสถานศึกษา  
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 

   ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็นสถานที่ท่ีครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาหา 
ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์สื่อจะเป็น
ส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้ 
                  นวัตกรรม  หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น   เมื่อน านวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงาน
ได้ด้วย 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
    ๑.   แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
     ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ.  
๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 5 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  : 
๑.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
    การพัฒนาบุคลากร หมายถึง  หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่น ามา
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  หรือองค์กรเพื่อเพิ่มพูนให้บุคลากรในหน่วยงาน  หรือในองค์กรเกิดความรู้
ความสามารถ  และเกิดทักษะในการท างานมีความก้าวหน้าในอาชีพการท างานมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย ทีว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ด าเนินการ 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่   ๒)                     
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 6 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 
วัตถุประสงค์  : 
   เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้  
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   การจัดการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร  อันเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
    ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.   เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่   ๒)                     
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 7 ติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
    พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
     ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
    ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่   ๒)                    
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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2. งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
กระบวนงำน 1 จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 
 
ขอบเขตของงำน  :   
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการและรองรับไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล  
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   แผนแม่บท หมายถึง การวางแผนงานในอนาคต และเป็นแผนงานหลักท่ีองค์กรจะด าเนินงาน 
เป็นแผนการหรือนโยบายหลักที่ใช้เป็นต้นแบบซึ่งแผนการย่อยต่าง ๆ ที่มี อยู่จะต้องมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนแม่บท แผนหลัก การจัดท าแผนแม่บทเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญในการด าเนินการของ
หน่วยงานหรือองค์กรปริษัทต่าง ๆ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อบุคลากรที่ใช้เห็นความส าคัญและสามารถ
ใช้งานได้จริง รวมถึงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลด้วย 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนแม่บท 
   ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
  4.  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  5.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
            ๑.  แบบติดตามการด าเนินงาน 
   ๒.  แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำนคณะท ำงำน 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน 

กำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนงำน 2. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำร เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
                     ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสำรโทรคมนำคม 
 
ขอบเขตของงำน  :   
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
   ๔  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
            ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
   ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ๓.   แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำนคณะท ำงำน 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน 

กำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำร 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 3  ติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 
วัตถุประสงค ์ :   
  ๑.  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๒.  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๓.  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ              
โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.   แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๒.  วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม  
   ๓.   เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
  ๔.   แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางด าเนินการ 
   ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
            ๑.   แบบบันทึกขอให้ด าเนินการ 
   ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
   ๑.   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำน
คณะท ำงำน 

วำงแผนกำรด ำเนินกำร 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำร 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 4  ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค ์ :   
    ๑.  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
    ๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    ๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
  คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒.  คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 
    ๓.  เสนอ ผอ.สพป./สพม.  
    ๔.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 
    ๕.  ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.  แบบการก าหนดคุณสมบัติ 
        ๒.  แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
 ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔ 
 ๒.   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕0 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำน 

คณะท ำงำนร่วมก ำหนดคุณลักษณะ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบถึงคุณลักษณะ 

ร่วมด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ความเห็นชอบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 5  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูล และกำรโต้ตอบผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร  
  
วัตถุประสงค ์ : 
     ๑ .  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
     ๒.  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 
 
ขอบเขตของงำน  :   
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  :   
   การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 
(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง 
  "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
        ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำน 

ศึกษำ  วิเครำะห์  ออกแบบ วำงแผน 

กำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ 

ด ำเนินกำร 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ความเห็นชอบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 6  พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
 
วัตถุประสงค ์ : 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้
ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.  เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 
     ๓.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้าน ICT และ
พัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ  
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับ               
การพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ   
                 ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
                 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
                 ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
                ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
                 ๕. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
        ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำน 

ศึกษำ  วิเครำะห์  ออกแบบ วำงแผน 

กำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ 

ด ำเนินกำร 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ความเห็นชอบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
   
วัตถุประสงค ์ : 
   ๑.  เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒ .  เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
 ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบ ารุง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
                  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
                  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
                  ๔.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 33 
 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.   แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวในการใช้งาน 
        ๒.  แบบบัตรประจ าตัวผู้ใช้งานในระบบ 
        ๓.  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท ำงำน 

ศึกษำ  วิเครำะห์  ออกแบบ วำงแผน 

กำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ 

ด ำเนินกำร 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ความเห็นชอบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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กระบวนกำร 8 ติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
 
วัตถุประสงค ์ : 
 ๑.  เพ่ือทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
      เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 ๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน 
 ๒.  ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
 ๓.  เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 ๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
 ๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.  แบบติดตาม  ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        ๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง  ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 
 

ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

ของกำรประเมิน 

ออกแบบกำรติดตำม  ประเมินผล 

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

ไม่ผ่ำน 
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3. งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
กระบวนกำร 1 กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสวนเทศ 
 
วัตถุประสงค์  : 
  เพ่ือประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการด าเนินการข้อมูลสารสวนเทศของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 

  ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระท ากับข้อมูลเพ่ือให้  ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ในความหมายนี้จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการบริหารและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.  แบบบันทึกการประสานความร่วมมือ 
 2.  แบบรายงานข้อมุลสารสนเทศ 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศง 2540 
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบวำงแผนกำรด ำเนินกำร 

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 

ด ำเนินกำร 

สรุปประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

ไม่ผ่ำน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค ์ : 
  ๑.  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 

  ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระท ากับข้อมูลเพ่ือให้  ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ในความหมายนี้จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการบริหารและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.   แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์ 
        ๒.  แบบค าร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓.  แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบวำงแผนกำรด ำเนินกำร 

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 

ด ำเนินกำร 

สรุปประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

ไม่ผ่ำน 

น ำเสนอ ผอ.สพป/สพม. 

รับทรำบ 
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กระบวนกำร 3 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   2.  เพ่ือน าเสนอและรายงานผลการด าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ขอบเขตของงำน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้       
ค ำจ ำกัดควำม  : 
 ข้อมูล  ( Data or raw data)  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact)  ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้
แทนด้วยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลไดๆ) ถ้าเห็นนค าว่าข้อมูลในทาง
คอมพิวเตอร์ จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง 
  สารสนเทศ   (Information)  หมายถึง  การน าเสนอข้อมูลที่ เก็บรวบรวมไว้  มาผ่าน
กระบวนการ (process)  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระท าให้มี
ความสัมพันธ์  หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
             สารสนเทศมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ  ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในนการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพ่ิม
ระดับความรู้ (Knoeladge)  ความเข้าาใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากขึ้นเมื่อมี
การใช้งานมากขึ้นและสารสนเทศนั้นส่งผลกระทบถถึงการตัดสินใจหรือการกระท าที่ด าเนินการ 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๓.  เสนอแผนงานผู้บริหาร 
  4.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  5.  เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.  แบบประมลผลข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๔.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

 

ไม่ผ่าน 

น ำเสนอผู้บริหำร 
และเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศ 
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กระบวนกำร 4 ติดตำม  ประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพ่ือทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   ๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 
   ๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
ขอบเขตของงำน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้       
ค ำจ ำกัดควำม  : 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังในส่วนที่เป็น  Back Office  และ  Front Office   
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน 
  ๒.  ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
  ๓.  เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
  ๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบติดตาม  การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๔.   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

ออกแบบการตดิตามและการประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 5 พัฒนำปรับปรุง และจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน 
   ๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ 
ผู้สนใจทั่วไป 
 
ขอบเขตของงำน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและ
ผู้สนใจทั่วไป       
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
    เว็บไซต์  หมายถึง  แหล่งที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมในรูปแบบข้อความ  
รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
   ๑.  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
   ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์  ให้มีการน าเสนอ 
   ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
   ๔.  พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
   ๕.  สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.   แบบติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
   ๒.  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต ์  

ให้มีการน าเสนอ 

ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง 

สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการ 

ด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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กระบวนกำร 6 กำรพัฒนำ  ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบ
สำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน  
 
วัตถุประสงค ์ : 
  ๑.  เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ๓.  เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. 
 
ขอบเขตของงำน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT   เข้ากับกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ได้สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างาน 
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ. 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
         ๑.   แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
  ๒.  แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนกำร 7 พัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
 
วัตถุประสงค ์ : 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )      
  ๒.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 

ขอบเขตของงำน  : 
  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ โปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software ) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการ 
 
ค ำจ ำกัดควำม  : 
  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง  เป็นซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ  ตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) 
เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
         ๑.  แบบสอบถาม ๒.  แบบประเมิน 
เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง : 
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน 

         จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน 

         กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

การตัดสินใจ                      

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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ส่วนที่ 3   
ระเบียบ  กฎหมำย  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
 ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 
 ระเบยีบกระรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 11 
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยัง  
   คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
    ของส านักงบประมาณ 
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
 คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 หนังสือราชการจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 1 

ที่  195/2564 

เรื่อง    มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 1                       
ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่   

----------------------------- 
  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  37  มำตรำ  45 (5)  และมำตรำ  75 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ประกอบกับ
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วย กำรมอบอ ำนำจในกำรสั่ง  กำรอนุญำต  กำรอนุมัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22  
พฤศจิกำยน  2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561 

              เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1  ร่วมกันด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับภำรกิจงำนและ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังนี้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 1.  นำงวิภำรัตน์  กวำวหนึ่ง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 1  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้
ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  1.1  กำรก ำหนดแผนงำน  มอบหมำยงำน ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน     
  1.2  กำรศึกษำ วิเครำะห์งำนนโยบำย วำงแผนกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำกำรบริหำรงำนในกลุ่ม
อ ำนวยกำร 
  1.3  กำรวิเครำะห์ วินิจฉัยหนังสือรำชกำรทั้งภำยใน และภำยนอก เพ่ือมอบให้ส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 น ำไปด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ 
  1.4  กำรก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนองำนของข้ำรำชกำร
ในกลุ่มอ ำนวยกำร  บันทึกควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ 
                  1.5  กำรเป็นผู้แทนของกลุ่มอ ำนวยกำร หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร            
เขต 1  เพื่อติดต่อ ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรภำยใน  และส่วนรำชกำรภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มและงำนในควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย        
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  1.6  กำรรับเรื่องเข้ำใหม่ ของ สพป.ชพ. 1  มอบให้ผู้รับผิดชอบน ำไปด ำเนินกำรตำมระเบียบ              
งำนสำรบรรณ 
                    1.7  กำรจัดสวัสดิกำรของหน่วยงำน 
                                -  งำนกองทุนชำตะสัมพันธ์  สพป.ชพ. 1  (งำนเลขำนุกำรกองทุนชำตะสัมพันธ์) 
                                -  งำนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีประสบภัย 
  1.8  กำรประสำนงำนและอ ำนวยกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและภำรกิจของงำนต่ำงๆ 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
      1.9 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
                  1.10 กำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  เครือข่ำย  พุธเช้ำข่ำว สพฐ.  
                     1.11 กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
                 1.12 กำรสรรหำ/เลือกตั้ง ก.ต.ป.น./กคศ.  
  1.13 กำรควบคุมกำรใช้โทรศัพท์ – โทรสำร ทำงไกล (รำชกำร – ส่วนตัว)  
                   1.14 กำรตรวจบัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวันของ สพป.ชพ.1 
                    1.15 กำรประสำนงำนเชื่อมโยงและระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดย
ประสำนงำนกับทุกองค์กร ในกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำร่วมกัน 
      1.16 กำรจัดท ำโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 
                    1.17 กำรจัดสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรประกันชีวิตหมู่ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง   และนักเรียนใน
สถำนศึกษำ 
      1.18 กำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ที่ สพป.ชพ.1 จัดให้มีขึ้นตำมโอกำส 
  1.19  กำรจัดงำนวันครู 
  1.20  งำนแสดงมุทิตำจิต 
  1.21  กำรด ำเนินงำนโครงกำรเขตสุจริต 
                     1.22 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ใหม้ีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ ดังนี้ 

  1.  นำยสุชำติ  ขวัญสมคิด     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
  2.  นำงนิตำ  คุณวุฒิ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  
  3.  นำงณิชกำนต์  ไกรนรำ      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 2.  นำยสุชำติ   ขวัญสมคิด   ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 2   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  2.1  กำรจัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ควบคุม ดูแลสมุดบันทึกเวรยำม และบันทึกเสนอรำยงำนกำรอยู่เวรยำม 
  2.2  กำรจัดเก็บรักษำค ำสั่ง เวร – ยำมของสถำนศึกษำ 
  2.3  กำรควบคุม ดูแล จัดท ำระเบียบกำรใช้อำคำรสถำนที่ พัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บ ำรุงรักษำ อำคำรส ำนักงำน อำคำรสโมสรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  บ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  อำคำรประกอบต่ำง ๆ และภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.4  กำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้  กำรจัดสิ่งแวดล้อม และกำรจัดปรับปรุง ดูแล ภูมิทัศน์ 
ของ สพป.ชพ.1  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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2.5  กำรจัดให้ข้ำรำชกำรเข้ำพักในบ้ำนพักรำชกำร และงำนทะเบียนบ้ำนพักรำชกำร   
2.6  กำรสนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์พัสดุ และเครื่องใช้ 

ส ำนักงำนในภำรกิจรำชกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  2.7  กำรก ำกับ ควบคุม และด ำเนินกำรจัดสถำนที่ พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนแสงสีเสียง  
และอุปกรณใ์นกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
  2.8  กำรก ำกับ ดูแล  ควบคุม  กำรเปิด – ปิดประตู  รักษำกุญแจอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  อำคำรสโมสร   บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำรฯ   (ที่ตั้งอยู่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1)   อำคำรประกอบ  และประตูรั้วส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 
  2.9  กำรควบคุม ประสำน และด ำเนินกำรขอใช้, ขอซ่อม , บ ำรุงรักษำ เกี่ยวกับยำนพำหนะ
ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  2.10 กำรด ำเนินกำรควบคุมกำรผลิตสื่อกำรศึกษำในส่วนของงำนอัดส ำเนำ 
  2.11 กำรควบคุม ดูแลกำรใช้ งำนบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน 
                     2.12 กำรควบคุม ติดตำม เสนอหนังสือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และหนังสือระหว่ำง จังหวัดกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
  2.13 กำรตรวจสอบหนังสือกำรบรรจุซองน ำส่งไปรษณีย์  
  2.14 กำรบริกำรรับ–ส่งไปรษณีย์ หรือหนังสือรำชกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ไปยังที่ท ำกำรไปรษณีย์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2.15 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรทอดกฐินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.16 กำรด ำเนินงำนโครงกำร Big Cleaning Day  
  2.17 กำรตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน บน 6235  ชุมพร  ให้พร้อมใช้และมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้
รถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  2.18 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

                3. นำงณิชกำนต์  ไกรนรำ  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 3                          
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                   3.1 ศึกษำ  วิเครำะห์   ตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้องและประสำนงำนให้ถูกต้องเรียบร้อย
ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่พิจำรณำสั่งกำร กรณีหนังสือไม่ถูกต้องให้ส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือปรับปรุง 
  3.2 กำรจัดท ำล ำดับควำมส ำคัญของงำนในเบื้องต้นก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต          
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.3 กำรบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งกำรแล้ว เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำนตรวจสอบและจัดส่งเอกสำรคืน
กลุ่มงำนเจ้ำของเรื่องและผู้เกี่ยวข้อง 
                    3.4  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนเชิญผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชุมพร เขต 1                   
เป็นประธำนหรือเป็นเกียรติในกิจกรรมต่ำงๆ  ที่ไม่ได้ก ำหนดให้กลุ่มงำนใดรับผิดชอบ  
                    3.5 กำรให้บริกำรส ำหรับผู้รับบริกำรที่มำติดต่อรำชกำรกับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
      3.6 กำรปฏิบัติหน้ำที่ นำยทะเบียนเอกสำรลับ/ค ำสั่ง/ประกำศ 
  3.7 กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำร 
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                    3.8 กำรให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับงำนวิจัยและแบบสอบถำมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
                    3.9 กำรลำทุกประเภทของผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอ ำนวยกำร 

3.10 กำรขออนุญำตใช้โทรศัพท์/โทรสำร ทำงไกล (077 576 252) 
3.11 รำยงำนกำรไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.12 กำรด ำเนินกำรออกเลขค ำสั่ง/ประกำศ 
3.13 กำรเก็บเงินสงเครำะห์สมำชิก พ.ส.ธ 
3.14 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนรัฐพิธี งำนพิธีกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จังหวัดหรือหน่วยงำน   

อ่ืน ๆ จัดให้มีข้ึน 
3.15 กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

                    3.16 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

               4. นำงนิตำ  คณุวุฒิ  ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 4                                      
มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  4.1  กำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำวิธีกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์เพ่ือให้
งำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  4.2  กำรประสำนงำนและอ ำนวยกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและภำรกิจของงำนต่ำงๆ 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
                     4.3  กำรตรวจสอบและติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
                     4.4  กำรบนัทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  4.5  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
  4.6 กำรปฏิบัติงำนบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  4.7 กำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ของหน่วยงำนต่อสำธำรณชน 
  4.8 กำรบริกำรข้อมูล ข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ 
  4.9 กำรจัดท ำวำรสำร ข่ำวสำรส ำนักงำนบนเว็บไซต์ 
  4.10 กำรจัดท ำท ำเนียบข้ำรำชกำร  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำร 
  4.11 กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร(KRS) 
  4.12 กำรด ำเนินงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.13 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
  4.14 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม
อ ำนวยกำร 
    4.15 กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      4.16 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

                5. นำงสำวจิรัชยำ  จักรน้อย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 6                          
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

5.1 กำรลงทะเบียนรับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยใน (โรงเรียน) ด้วยสมุดทะเบียนรับ พร้อมน ำ 
แจกจ่ำยให้กลุ่มต่ำง ๆ โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
    5.2 กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร/งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร/งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

5.3 กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำน เยี่ยมชม สพป.ชพ.1 และสถำนศึกษำในสังกัด 
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  5.4 กำรด ำเนินงำนควบคุมภำยใน  
  5.5 กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรอง 
                             - งำนขอให้มีและใช้อำวุธปืน 
          - งำนขอกู้เงินทุกโครงกำร เสนอให้เจำ้หน้ำที่กำรเงินและผู้บังคับบัญชำ ลงนำมรับรอง 
  5.6 กำรหักเงินโครงกำรทุนหมุนเวียนเพื่อที่อยู่อำศัยและโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กลุ่ม
งำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ด ำเนินกำร 
                     5.7 กำรประชุมของกลุ่มอ ำนวยกำร และบุคลำกร 

5.8 กำรควบคุมดูแล บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร ใน สพป.ชพ.1   
5.9 ควบคุมสมุดขออนุญำตไปรำชกำรและรำยงำนกำรไปรำชกำรของ รอง ผอ.สพป.และ 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอ ำนวยกำร  
  5.10 กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
                    5.11 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

6. นำงสำวฐิติกำล เกตุรัตน์ ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำร 
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  6.1 กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณกลำง ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร 
      -  งำนระบบกำรรับ-ส่งงำน  Smart Obec (สพฐ.- สพป.) 

     -  งำนส่งหนังสือรำชกำร ระบบอิเลกทรอนิกส์ของ สพฐ. 
     -  งำนระบบ Back – office (สพป. – ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนในจังหวัดชุมพร) 

-  งำนภำยในรับ e - office (สพป. – ร.ร.) 
-  งำนระบบของ ศธจ 

  6.2 กำรเปิดระบบ กำรรับ-ส่งงำน Smart Obec ของส ำนักต่ำง ๆ ใน สพฐ. 
  6.3 กำรควบคุมดูแลระบบ e-office  ของ สพป.ชพ.1 
                     6.4 กำรลงทะเบียนรับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก ด้วยสมุดทะเบียนรับ พร้อมน ำแจกจ่ำยให้ 
กลุ่มต่ำง ๆ โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
                     6.5 กำรรับเอกสำร วัสดุสิ่งของ ครุภัณฑ์ จำกผู้มำส่งทำง ร.ส.พ. ฯลฯ ลงทะเบียนคุมและ
ประสำนแจกจ่ำยเจ้ำของเรื่อง 
                     6.6 กำรรำยงำนข้อมูลกำรใช้พลังงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร                 
เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 

   6.7 กำรพิมพ์และจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง ของทุกกลุ่ม/หน่วย จำกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.8 กำรตรวจสอบสมุดบันทึกกำรตรวจเวรรักษำกำรณ์ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ  

สพป.ชพ.1 และบันทึกเสนอรำยงำนกำรตรวจเวรรักษำกำรณ์ 
   6.9 กำรควบคุมและรำยงำนกำรขอใช้ห้องประชุมของ สพป.ชพ.1 

6.10 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
6.11 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร ก ำหนดวิธีกำรและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ือ 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  6.12 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งของ กำรบริจำค งำนกำรกุศลต่ำง ๆ 
                     6.13 กำรแจ้งเวียนหนังสือรำชกำรเก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ข้อปฏิบัติ ให้รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 และภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 

   6.14 กำรพิมพ์เอกสำรของกลุ่มอ ำนวยกำร งำนบริหำรทั่วไป 
   6.15 กำรเสนอแฟ้มและรับแฟ้มของกลุ่มอ ำนวยกำร   
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   6.16 กำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรให้บริกำรเครื่องดื่ม แก่บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำร 
ของ สพป.ชพ.1 
  6.17 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มอ ำนวยกำร 
  6.18 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม
อ ำนวยกำร 
  6.19 ปฏิบัติงำนช่วยเหลือสนับสนุนกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ 
บุคลำกร 

6.20 กำรฝึกงำนของนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 
                   6.21 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 7.  นำยวิทยำ สงค์ประภำ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 3 ต ำแหน่งเลขท่ี  8591  มีหน้ำที่และ                         
ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 7.1 งำนธุรกำร (กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์) 
  7.1.1 ด ำเนินกำรน ำเช็คท่ีสั่งจ่ำยเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินกับธนำคำรต่ำง ๆ 
  7.1.2 ด ำเนินกำรน ำเช็คท่ีสั่งจ่ำยไปให้ร้ำนค้ำที่มีสิทธิรับเงิน 
  7.1.3 ด ำเนินกำรเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินตำมร้ำนค้ำต่ำง ๆ และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
  7.1.4 น ำเช็คไปขึ้นเงินสด 
  7.1.5 น ำส่งหนังสือต่ำง ๆ ไปยัง ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนคลัง ส ำนักงำนตรวจ

เงินแผ่นดิน กรมสรรพำกร  
 7.2 งำนยำนพำหนะ (กลุ่มอ ำนวยกำร) 

                   7.2.1 ขับรถยนต์รำชกำรประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

7.2.2  ขับรถยนต์รำชกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

          7.2.3  กำรตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุงรักษำ ตรวจเช็คเครื่องยนต์  ท ำควำมสะอำด 
รถหมำยเลขทะเบียน นข 546 ชุมพร ให้พร้อมใช้ตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้รถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบัน 
                    7.2.4  กำรปฏิบัติงำนธุรกำร จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ กำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือตรวจสอบก่อนกำรขออนุมัติซ่อมบ ำรุง 
           7.2.5  กำรเสนอเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ยำนพำหนะที่ใช้งำน   
                      7.2.6  กำรบันทึกรำยงำนกำรใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ไปรำชกำร 
                      7.2.7  กำรบริกำรรับ–ส่งไปรษณีย์ หรือหนังสือรำชกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ไปยังที่ท ำกำรไปรษณีย์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                    7.2.8  กำรน ำส่ง / เสนอหนังสือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และรับ – ส่งหนังสือระหว่ำง 
จังหวัดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
                      7.2.9  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ  ดังนี้ 
    1. นำยดิเรก  ชูคำกร       ต ำแหน่งช่ำงปูน  
                               2. นำยสุนันท์  สนำนพร     ต ำแหน่งช่ำงไม้ 
    3. นำยเมษำ  ขันทะเสน  พนักงำนธุรกำร 
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   7.2.10  กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุม/กิจกรรม ของ สพป.ชพ.1 
                      7.2.11  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 8. นำยเมษำ  ขันทะเสน   ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร 4  ต ำแหน่งเลขท่ี   8590                                                 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
          8.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหมวดยำนยนต์                     
  8.2  ขับรถยนต์รำชกำรประจ ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร     
เขต 1  ทะเบียนหมำยเลข  นข  2320  ชุมพร หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
  8.3  กำรตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน นข  2320  ชุมพร ให้พร้อมใช้และมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้
รถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
                     8.4  พิจำรณำจัดรถและผู้ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถ สพป.ชพ.1  ให้ไปปฏิบัติรำชกำรตำม
หนังสือสั่งกำรหรือใบอนุญำตใช้รถยนต์น ำเสนอตำมข้ันตอน เพ่ือพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 
                     8.5  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์และทะเบียนคุมกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน และ
ตรวจสอบบันทึกรำยกำรขอซ่อมก่อนกำรขออนุมัติซ่อม  
                     8.6 จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมนัเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
                     8.7  เสนอเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นและวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับยำนพำหนะที่ใช้งำน   
                     8.8  บันทึกรำยงำนกำรใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ไปรำชกำร 
                     8.9  บริกำรรับ–ส่งไปรษณีย์ หรือหนังสือรำชกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 ไปยังที่ท ำกำรไปรษณีย์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
                     8.10  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ  ดังนี้ 
                           1. นำยสุนันท์  สนำนพร     ต ำแหน่งช่ำงไม้ 
        2. นำยดิเรก  ชูคำกร   ต ำแหน่งช่ำงปูน 
                           3. นำยวิทยำ สงค์ประภำ    ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร 
                     8.11 ปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุม/กิจกรรม ของ สพป.ชพ.1 
                     8.12 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย         

            9. นำยสุนันท์  สนำนพร ต ำแหน่ง ช่ำงไม ้4   ต ำแหน่งเลขท่ี  8687  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                          
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้                                   
              9.1  ขับรถยนต์รำชกำรประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 หรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
  9.2 กำรตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน  กง  1749  ชุมพร  ให้พร้อมใช้และมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้
รถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
                    9.3  กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ กำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์อย่ำงสม่ ำเสมอ  เพ่ือตรวจสอบ            
ก่อนกำรขออนุมัติซ่อมบ ำรุง 
                    9.4  กำรเสนอเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยำนพำหนะ                  
ที่ใช้งำน   
                    9.5  กำรบันทึกรำยงำนกำรใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ไปรำชกำร 
                     9.6  บริกำรรับ–ส่งไปรษณีย์ หรือหนังสือรำชกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 ไปยังที่ท ำกำรไปรษณีย์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
                    9.7  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ  ดังนี้ 
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                             1  นำยดิเรก  ชูคำกร ต ำแหน่งช่ำงปูน 
                             2. นำยเมษำ  ขันทะเสน    ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร 
                             3. นำยวิทยำ  สงค์ประภำ   ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร 
  9.8  กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุม/กิจกรรม ของ สพป.ชพ.1 
                     9.9  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

             10. นำยสุรพงษ์  นำรัตฐำ ต ำแหน่ง ช่ำงปูน 4   ต ำแหน่งเลขท่ี  8592  มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ   กำรปฏิบัติงำน  ดังนี้       
                   10.1  กำรเก็บรักษำกุญแจส ำนักงำน   เปิด – ปิด อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  พร้อมดูแลทรัพย์สินในชั้นที่รับผิดชอบ 
                   10.2  กำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน  ชั้นที่ 1  ตั้งแต่บันไดทำงข้ึน ตู้ประชำสัมพันธ์   
ทีวีทัชสกรีน ประตูทำงเข้ำด้ำนทิศตะวันตก และดูแลควำมสะอำดโรงจอดรถของอำคำร ชั้น 1 ด้ำนทิศใต้ พร้อม
แนวถนน อำคำรร้ำนกำแฟ 
                   10.3  กำรส ำรวจ  ซ่อมแซม พร้อมจัดท ำผังระบบไฟฟ้ำ  ผังประปำ  ผังอำคำรส ำนักงำน/อำคำร
สโมสร   ผังอำคำรพัสดุ   ผังอำคำรศูนย์ DLTV  ผังศูนย์ TEPE  ONLINE  อำคำรโดม  ตลอดจนปรับปรุงดูแล
เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ ห้องส้วมชำย / หญิง ทุกอำคำร 
                    10.4  กำรดูแลรักษำต้นไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ตลอดแนวติดอำคำรชั้นที่ 1   ด้ำนทิศตะวันตก       
แนวถนนทิศใต้ และทิศตะวันออก 
                    10.5  กำรร่วมจัดห้องประชุมขุนกระทิง (ชั้น 3) ตลอดจนจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ     
                    10.6  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภำยในและภำยนอกรั้วส ำนักงำน 
                    10.7  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณบ้ำนพัก ผอ.
สพป.ชพ.1 บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร และบ้ำนพักภำยในบริเวณส ำนักงำน สกสค. จังหวดัชุมพร รวมทั้งดูแลระบบ
สำธำรณูปโภค    
                     10.8  กำรผลิตเอกสำร ส ำเนำเอกสำรของทำงรำชกำรในกรณี นำยภิญโญ นำรัตฐำ  ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
                     10.9  กำรปรับปรุงขุดลอกคูระบำยน้ ำภำยในบริเวณส ำนักงำนฯ 
  10.10  ตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน  นก 1630 ชุมพร ให้พร้อมใช้และมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้รถยนต์
ที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
                    10.11  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ให้ นำยสมพร  วัฒนิ่ม ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                    10.12  ปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

       11. นำยสมพร  วัฒนิ่ม  ต ำแหน่ง ช่ำงไม ้4  ต ำแหน่งเลขท่ี  8593  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                 
กำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
           11.1  กำรเก็บรักษำกุญแจส ำนักงำน  เปิด- ปิด  ส ำนักงำน 
          11.2  กำรท ำควำมสะอำดอำคำรชั้น  2  บันไดทำงข้ึนชั้น  2  ด้ำนทิศตะวันออกและตะวันตก
ของอำคำรชั้น  2  และทรัพย์สินของทำงรำชกำรในชั้นที่รับผิดชอบ 
        11.3  กำรดูแล  รักษำต้นไม้  กระถำงต้นไม้  ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณด้ำนหน้ำอำคำร                   
สวนทำงด้ำนทิศตะวันตก  เริ่มนับจำกประตูทำงเข้ำทำงทิศตะวันตกจนจดถนนด้ำนหลังอำคำร  และหน้ำอำคำร
ส ำนักงำนถึงถนนทำงออกด้ำนตะวันออก   
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                 11.4  กำรดูแล รักษำต้นไม้ กระถำงต้นไม้ ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณด้ำนข้ำงติดอำคำรทำงทิศ
ตะวันตก 
                    11.5  กำรปฏิบัติงำนกำรจัดห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) และควบคุมดูแลในเรื่องระบบเสียง 
           11.6  กำรด ำเนินงำนร่วมกับนำยสุรพงษ์  นำรัตฐำ  ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนและอำคำร
ประกอบต่ำง ๆ 
                    11.7  กำรดูแลน้ ำตก 2  แห่ง บริเวณทำงข้ึนบันไดชั้น  1  
           11.8  กำรตัดหญ้ำ  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณส ำนักงำน  และนอกรั้วด้ำนหน้ำอำคำรส ำนักงำน 
           11.9  กำรตัดหญ้ำ  ตัดแต่งต้นไม้  ตลอดจนดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  บริเวณบ้ำนพัก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชุมพร  เขต  1  (ศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร) 
           11.10  กำรขุดลอกคูระบำยน้ ำ  ภำยในส ำนักงำน 
                    11.11  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ให้ นำยสุรพงษ์  นำรัตฐำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
           11.12  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

             12.  นำยดิเรก ชูคำกร  ต ำแหน่ง ช่ำงปูน 4  ต ำแหน่งเลขท่ี  8636  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                  
กำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

12.1 ขับรถยนต์รำชกำรประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 หรือ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
                     12.2 กำรตรวจสภำพรถ ดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน นข 2053  ชุมพร  ให้พร้อมใช้และมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำและติดตำมบันทึกกำรใช้
รถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
                    12.3  กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ กำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์อย่ำงสม่ ำเสมอ  เพ่ือตรวจสอบ            
ก่อนกำรขออนุมัติซ่อมบ ำรุง 
                    12.4  กำรเสนอเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยำนพำหนะ                  
ที่ใช้งำน   
                    12.5  กำรบันทึกรำยงำนกำรใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ไปรำชกำร 
                     12.6  บริกำรรับ–ส่งไปรษณีย์ หรือหนังสือรำชกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 ไปยังที่ท ำกำรไปรษณีย์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
                    12.7  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ  ดังนี้ 
                             1  นำยสุนันท์  สนำนพร ต ำแหน่งช่ำงไม้ 
                             2. นำยเมษำ  ขันทะเสน    ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร 
                             3. นำยวิทยำ  สงค์ประภำ   ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร 
  12.8  กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือ สนับสนุนงำนประชุม/กิจกรรม ของ สพป.ชพ.1 
                     12.9  ปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ได้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

            13. นำยวีระ ขันทะเสน  ต ำแหน่ง ช่ำงปูน 4  ต ำแหน่งเลขท่ี  8622  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                  
กำรปฏิบัติงำน  ดังนี้  
                 13.1  กำรดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  ท ำควำมสะอำด  ภำยในพ้ืนที่อำคำรโดมและ                
แนวถนนโรงจอดรถด้ำนทิศตะวันออกของอำคำรส ำนักงำน 
               13.2  กำรดูแล รักษำต้นไม้ กระถำงดอกไม้  ไม้ประดับพร้อมท ำควำมสะอำดบริเวณแนวทำง
เดินด้ำนหน้ำอำคำรสโมสร ฯ  รวมสวนหย่อมบริเวณทิศตะวันตก ใกล้อำคำรพัสดุส ำนักงำน ฯ อำคำรศูนย์ DLTV 
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                    13.3  กำรดูแล บ ำรุง  รักษำต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับบริเวณด้ำนหน้ำป้ำยภำยนอกรั้ว                       
ส ำนักงำนฯ  ประตูทำงเข้ำด้ำนทิศตะวันออก รวมถึงดูแลวัสดุ อุปกรณ์ภำยในบริเวณให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
                    13.4  กำรดูแล  ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ  แสงสว่ำงทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำรส ำนักงำน ฯ 
อำคำรสโมสรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  อำคำรโดม  อำคำรพัสดุ 
                    13.5  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณบ้ำนพัก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร และ
บ้ำนพักภำยในบริเวณส ำนักงำน สกสค. จังหวัดชุมพร รวมทั้งดูแลระบบสำธำรณูปโภค      
                  13.6  กำรปรับปรุงขุดลอกคูระบำยน้ ำในบริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

13.7  กำรเก็บรักษำกุญแจอำคำรสโมสร สพป.ชพ.1  และเปิด–ปิด  
                    13.8  กำรดูแล รักษำควำมสะอำดอำคำรสโมสร โต๊ะ เก้ำอ้ี วัสดุและป้ำยต่ำง ๆ  
                    13.9  กำรดูแลรักษำไม้ดอก ไม้ประดับพร้อมดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรในอำคำรสโมสร ฯ 
                    13.11  กำรดูแล รักษำควำมสะอำด รักษำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องเสียง 
ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำงภำยนอกและภำยในอำคำรสโมสรให้สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
                    13.12  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภำยในและภำยนอกรั้วส ำนักงำน 
                    13.13  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยสุรพงษ์  นำรัตฐำ   และนำยสมพร  
วัฒนิ่ม ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                    13.14  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

             14. นำยภิญโญ  นำรัตฐำ  ต ำแหน่ง ยำม  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
                    14.1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัยตำมค ำสั่ง สพป.ชุมพร เขต 1  รำยเดือน    
                    14.2  กำรปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัย หำกมีควำมผิดปกติเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ใน
ส ำนักงำนให้รำยงำนผู้ตรวจเวรยำมประจ ำวัน และหรือผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับโดยด่วนที่สุด  
                    14.3  กำรจัดท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 
                    14.4  กำรผลิตเอกสำร ส ำเนำเอกสำรของทำงรำชกำร 
                    14.5  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณส ำนักงำน ฯ 
                    14.6  กำรดูแลควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและทิ้งขยะ มูลฝอยที่มีอยู่ภำยในและ
นอกส ำนักงำนเพ่ือป้องกันปัญหำกำรแพร่กระจำย ควำมสกปรกและมลภำวะในวันที่มำปฏิบัติหน้ำที่ 
                    14.7  กำรดูแล รักษำ รดน้ ำไม้ดอก ไม้ประดับในวันหยุดรำชกำร และหรือเป็นวันที่ตนเองมำปฏิบัติงำน 
                    14.8  กำรขุดลอกคูระบำยน้ ำภำยในบริเวณส ำนักงำน 
                    14.9  กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ทั้งภำยในและนอกส ำนักงำนในวันที่มำปฏิบตัิงำน 
                    14.10  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยอำนนท์ อักษรเกตุ  ยำม  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
                    14.11  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

           15. นำยอำนนท์ อักษรเกตุ  ต ำแหน่ง ยำม  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
                  15.1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัยตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 รำยเดือน    
                  15.2  กำรปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัย หำกมีควำมผิดปกติเก่ียวกับสถำนกำรณ์ใน
ส ำนักงำนให้รำยงำนผู้ตรวจเวรยำมประจ ำวัน และหรือผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับโดยด่วนที่สุด 
                  15.3  กำรจัดท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  
                  15.4  กำรตัดหญ้ำ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณส ำนักงำน ฯ 
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                  15.5  กำรดูแลควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและทิ้งขยะมูลฝอยที่มีอยู่ภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำนเพื่อป้องกันปัญหำกำรแพร่กระจำย ควำมสกปรกและมลภำวะในวันที่มำปฏิบัติหน้ำที่   
                  15.6  กำรดูแล รักษำ รดน้ ำไม้ดอก ไม้ประดับในวนัหยุดรำชกำร และหรือเป็นวันที่ตนเองมำปฏิบัติงำน 
                  15.7  กำรร่วมขุดลอกคูระบำยน้ ำภำยในบริเวณส ำนักงำน 
                  15.8  กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ทั้งภำยในและนอก
อำคำรส ำนักงำนในวันที่มำปฏิบัติงำน 
                  15.9  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยภิญโญ นำรัตฐำ หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
                  15.10 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

16. นำงสำวจำรีย์  จันทศรี  ต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด   มีหน้ำที่และรับผดิชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี ้
                     16.1 ดูแล รักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ ำ ห้องส้วมอำคำรส ำนักงำน     
ชั้น 1, 2, 3  รวมอำคำรสโมสรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                     16.2 ดูแล รักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 และห้องรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกห้อง 
                     16.3 ดูแล รักษำควำมสะอำดตู้เก็บโล่ รำงวัล หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
                     16.4 ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ ภำชนะ วัสดุงำนครัวภำยในส ำนักงำนให้พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
                     16.5 จัดเตรยีมวัสดุงำนครัวทุกชนิดเพ่ือบริกำรที่ใช้ในงำนประชุม พร้อมจัดท ำบญัชีผู้ยืมให้เป็นปจัจุบัน 
                     16.6 ดูแล ควำมสะอำดเครื่องท ำน้ ำดื่มพร้อมจัดภำชนะส ำหรับให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำรทุกวนั 
                     16.7 ท ำควำมสะอำดบริเวณประตูบำนปิด–เปิด ทำงเข้ำ–ออก ส ำนักงำน ฯ ชั้นที่ 1 ,2 และ 3 
                     16.8 งำนบริกำร ในกำรประชุมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
                     16.9 หำกมีเหตุขัดข้องหรือควำมผิดปกติภำยในส ำนักงำนรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยด่วน 
                     16.10 ปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
             17. นำงสำวจิดำภำ  ประสำรวุฒิ  ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  มีหน้ำที่และรับผดิชอบกำร
ปฏิบัติงำน  ดังนี ้

17.1 กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดวำงหรีด กองทุนชำตะสัมพันธ์ สพป.ชพ. 
      17.2 กำรด ำเนินงำนกองทุนชำตะสัมพันธ์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                     - งำนจัดพิมพ์ซองกำร์ดอวยพรวันเกิดและจัดส่งให้บุคคลกลุ่มเป้ำหมำย 
 17.3 กำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภำคเรียน 
 17.4 กำรรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพท เป็นรำยไตรมำส 
 17.5  กำรเผยแพร่วำรสำร เอกสำร สิ่งพิมพ์ 
 17.6  กำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้ข้อมูล ข่ำวสำรแก่ผู้มำรับบริกำร 
 17.7  กำรควบคุมดูแลเกี่ยวกับกำรปิดประกำศข่ำวสำรต่ำง ๆ   

     17.8  กำรประกำศโฆษณำ เชิญชวนกิจกรรมและวันส ำคัญต่ำง ๆ 
     17.9 กำรพิมพ์เอกสำรของกลุ่มอ ำนวยกำร งำนบริหำรทั่วไป 

 17.10 กำรเสนอแฟ้มและรับแฟ้มของกลุ่มอ ำนวยกำร 
       17.11 กำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรให้บริกำรเครื่องดื่ม แก่บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำร 
ของ สพป.ชพ.1 
      17.12 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 
1 ที่ดูแลกลุ่มอ ำนวยกำร 
 17.13 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่มอ ำนวยกำร 
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      17.14 ปฏิบัติงำนช่วยเหลือสนับสนุนกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ 
บุคลำกร 
               17.15 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                      กลุ่มนโยบำยและแผน 

 1. นำงประดับ  ฤทธิไกร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขท่ี อ 29  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่และรับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้
  1.1  ก ำหนดแผนงำน มอบหมำยงำน ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม ตำมขอบข่ำยภำรกิจ ดังนี้ 
  1.1.1 กลุ่มงำนธุรกำร 
  1.1.2 กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
  1.1.3 กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
  1.1.4 กลุ่มงำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 
  1.2  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม เพื่อพัฒนำงำนของกลุ่ม และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.3  ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรภำยในกลุ่ม ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  1.4  เสนอควำมเห็น รำยงำนและให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บังคับบัญชำตำมบทบำทหน้ำที่ 

 1.5  ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
เรียบร้อย และกลั่นกรอง กำรเสนองำนของข้ำรำชกำรในกลุ่ม บันทึกควำมเห็น ข้อเสนอแนะก่อนน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ 

  1.6  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรตอบปัญหำข้อสงสัย 
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของกลุ่มแก่สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 

  1.7  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  1.8  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง 
เสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 
  1.9 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
  1.10  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 
  1.11  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
  1.12    จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก                                         

  1.13  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     ในกรณีที่ผู้ปฎิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้มี 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ ดังนี้ 
     1.  นำงสำวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
     2.  นำงสำวฒำลิสำ  ศรีนฤพัฒน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
     3.  นำงอำรี  ชลชลำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ 
     4.  นำงวรรณภำ ธรรมรักษำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

งำนวิเครำะห์งบประมำณ 

  2. นำงสำวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่ง 
เลขที่  31  หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ ให้มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้                     



13 

 

                    2.1  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน พัฒนำวิธีกำร            
ปฏิบัติงำนรวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ เพื่อให้งำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
   2.2  ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน
ด ำเนินกำรก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
    2.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน                                               
ของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน ให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
  2.4  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย   
    2.4.1  กำรวำงแผนงบประมำณ 
    2.4.2  กำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
    2.4.3  กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
  2.5  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ ยกเว้นงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภำพของ
ชุมชน 
   2.5.1  งบด ำเนินงำน 
   2.5.2  งบลงทุน 
   2.5.3  งบบุคลำกร 
     2.5.4  งบเงินอุดหนุน 
   2.5.5  งบกลำง 
  2.6  งำนตรวจสอบแบบแสดงรำยกำร ปริมำณงำน และรำคำ (BOQ) 
  2.7  งำนจัดสรรงบประมำณ ยกเว้นงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
    2.7.1  งบด ำเนินงำน 
    2.7.2  งบลงทุน 
    2.7.3  งบบุคลำกร 
    2.7.4  งบเงินอุดหนุน 
    2.7.5  งบกลำง 
  2.8  งำนบริหำรงบประมำณ 
   -  กำรขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  2.9  งำนบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ 
   -  กำรขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณของสถำนศึกษำ 
  2.10  งำนระบบบัญชีกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
                     2.11  ปฏิบตัิงำนแทน นำงอำรี  ชลชลำ  และนำงสำวฒำลิสำ  ศรีนฤพัฒน์  กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
                   2.12  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

งำนนโยบำยและแผน 

  3. นำงอำรี  ชลชลำ  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่              
อ 32  หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
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  3.1 กำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน พัฒนำวิธีกำร            
ปฏิบัติงำนรวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนนโยบำยและแผน เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
 3.2  กำรตรวจสอบ พิจำรณำ กลั่นกรอง บันทึกสรุปให้ควำมเห็น เสนอแนะแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน  ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 3.3  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 3.4  งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.5  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 3.6  งำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนงำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 
 3.7  งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ 
 3.8  งำนส่งเสริมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 3.9  ปฏิบัติงำนแทนนำงประดับ ฤทธิไกร ส่วนของงำนนโยบำยและแผน กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 3.10  ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวภัคนันทน์ ชุ่มชื่น และนำงวรรณภำ ธรรมรักษำ กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 3.11  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 

      4. นำงสำวฒำลิสำ  ศรีนฤพัฒน์  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่ง
เลขที่ อ 33  หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล  ให้มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

          4.1 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ รวมทั้งกำรแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
                    4.2  ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน
ด ำเนินกำรก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
                    4.3  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใน
กลุ่มงำนให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
 4.4  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
 4.5  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สพท./
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.6  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 4.7  งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 4.8  งำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรบูรณำกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 4.9  งำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ  
 4.10  งำนติดตำม ก ำกับ ดูแล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด สพฐ. ทำงระบบงำน
อิเล็กทรอนิกส์ E-MES 
  4.11  ปฏิบัติงำนแทน นำงอำรี  ชลชลำ และนำงสำวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   4.12  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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งำนธุรกำร 

      5. นำงวรรณภำ ธรรมรักษำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ 35  
หัวหน้ำงำนธุรกำร กลุ่มนโยบำยและแผน ให้มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

 5.1  งำนสำรบรรณของกลุ่มนโยบำยและแผน 
                      5.1.1  กำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแล
กำรรับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบ e-office กลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
                               - งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับหนังสือรำชกำรของกลุ่ม ทั้งระบบเอกสำรและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
                      5.1.2  กำรออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน 
                      5.1.3  สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพ่ือกำรปรับปรุง
แก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

 5.2  งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
 5.3  งำนจัดกำรประชุมในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.4  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.4.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ 
 5.4.2  กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
 5.4.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้ 
 5.4.4  สรุปและรำยงำนผล 
 5.5  งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม และผลงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.6  งำนควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.7  งำนดูแล รักษำ ซ่อมแซม จัดระบบกำรใช้พัสดุครุภัณฑ์ และจัดท ำทะเบียนคุมของกลุ่ม

นโยบำยและแผน 
 5.8  งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนและกำรลำของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.9  กำรลำของบุคลำกรของกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5.10  งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 5.11  งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 5.12  งำนส่งเสริม สนับสนุน งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ 
 5.13  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ งบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
 5.14 งำนจัดสรรงบประมำณ งบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
 5.15 งำนส่งเสริม สนับสนุน งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำ 
 5.16  งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
 5.17  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ ดังนี้ 
  1)  นำงอำรี  ชลชลำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  2)  นำงสำวฒำลิสำ ศรีนฤพัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  3)  นำงสำวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 5.18  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

        1. นำงจุฑำมำส  อ่อนสูง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   ต ำแหน่งเลขท่ี อ 17 
ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในด้ำน
กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และให้มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1.1 บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุม ก ำกับ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ข้ำรำชกำร ให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำน ผู้เกี่ยวข้อง  และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
ให้มีคุณภำพมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
                       1.2 ศึกษำวิเครำะห์งำน  ก ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  พัฒนำกำรบริหำรงำนใน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
                       1.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ปัญหำ หรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 

  1.4 ก ำกับ ติดตำม  เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน  ตรวจสอบ  กลั่นกรองกำรเสนองำนของข้ำรำชกำร 
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  บันทึกควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ 

1.5 ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจตลอดจนกำรตอบปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร 
บริหำรงำนบุคคลให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด  หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำร 

1.6 เป็นผู้แทนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ชุมพร เขต 1   เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรภำยในและส่วนรำชกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มและงำนในควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1.7 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษขึ้นไป 
  1.8  กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ   

อกศจ. และ กศจ.   
    1.9 กำรรวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับวำระกำรประชุม อกศจ. และ กศจ. 

  1.10 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  1.11 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ 

นำงสำวสมจิตร  ไทยนุกูล  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติงำนแทน 

 2.  นำงสำวภัทรวดี  เกตุแก้ว  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 19                   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 2.1 วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

 2.2 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งในสถำนศึกษำ   
 2.3 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 2.4 กำรจัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรอัตรำก ำลังครู ประจ ำปีกำรศึกษำ จำกข้อมูลนักเรียน                 



17 

 

ณ วันที่ 10 มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน ของทุกปี 
                    2.5 กำรวิเครำะห์และปรับข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็น 
ปัจจุบัน   เพ่ือกำรจัดสรรและเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรคร ูพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชัว่ครำวจำกเงินงบประมำณ 
                    2.6 กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนและสถำนศึกษำตำมมำตรกำร
บริหำรและพัฒนำก ำลังภำครัฐ 
                    2.7 กำรบริหำรอัตรำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชัว่ครำวด้วยเงินงบประมำณ 
                    2.8 กำรตัดโอนอัตรำก ำลังและสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
                    2.9 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 
                   2.10 กำรจัดท ำทะเบียนคุมต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
ทั้งต ำแหน่งที่มีผู้ครองและต ำแหน่งว่ำง 
                   2.11 กำรส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอื่น 
                   2.12 กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเก่ียวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ    
อกศจ. และ กศจ.   
                   2.13 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ   

   2.14 ปฏิบัติงำนแทนนำงกำนดำ  บุตรหงษ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
                    2.15 ปฏิบัตงิำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

            3. นำงกำนดำ  บุตรหงษ์  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 44                     
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

                    3.1  กำรใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
                    3.2  กำรบริหำรอัตรำก ำลังเกี่ยวกับกำรกำรด ำเนินกำรลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ 
                    3.3  กำรจัดสรรอัตรำ/กำรสรรหำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
   3.4  กำรประเมินค่ำงำนและปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
  3.5 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค.(2) ได้รับเงินเพ่ิมต ำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ครั้งแรก และให้ได้รับเงินเพ่ิม (พ.ต.ก.) 
  3.6 กำรปรับระดับชั้นงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
                          - ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                          - ในสถำนศึกษำ 
  3.7 กำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
       - ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 - ในสถำนศึกษำ 

                 3.8 กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บัตรพิทักษ์เสรีชนและบัตรเหรียญชำยแดน 
                     3.9  กำรส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอ่ืน 
           3.10 กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ 
อกศจ.ชุมพร และ กศจ.ชุมพร 
           3.11 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ 
           3.12 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม 
                    3.13 ปฏิบัตหิน้ำที่แทนนำงสำวภัทรวดี เกตุแก้ว กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
           3.14 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
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 4.  นำงสำวศรีอำภรณ์ สุวรรณวงศ์  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 23 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  4.1 กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย       

4.2 กำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4.3 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

4.4  กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
4.5  กำรแต่งตั้ง(ย้ำย)ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนในหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4..6  กำรด ำเนนิกำรย้ำยและแต่งตั้งต ำแหน่งรองผู้บรหิำรสถำนศึกษำและต ำแหน่งผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

                     4.7  กำรขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.8  กำรตัดโอนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ 

ที่ถ่ำยโอนได้ ใน สังกัด อปท. 
                     4.9  กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
                     4.10 กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                     4.11 กำรด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยงและต ำแหน่งครูผู้สอน 

4.12 กำรด ำเนินกำรจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 
                     4.13  กำรสง่หนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอื่น 
                     4.14  กำรจดัท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพื่อเสนอ อกศจ.  
และ กศจ.  

4.15  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
  4.16  ปฏิบัติงำนแทน นำงจันทร์ญำ บุญจ ำนงค์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
  4.17 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5.  นำงจันทร์ญำ  บุญจ ำนงค์   ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 21                     
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
        5.1  กำรด ำเนินกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(1),(2) 

5.2  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งรองผอ.สพป.และผอ.สพป. 
5.3  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งรองผอ.สถำนศึกษำ/ผอ.สถำนศึกษำ 
5.4  กำรแต่งตั้ง(ย้ำย)บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(1,(2) 

  5.5  กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(1), (2) 
5.6  กำรขอช่วยรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(1), (2) 
5.7  กำรให้/รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น/ข้ำรำชกำรอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ 

คัดเลือกมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.8  กำรให้/รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่นทีมิใช่ข้ำรำชกำรครูมำบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.9  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง/รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร สพป.และผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ 
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5.10  กำรลำออกของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(1), (2) 
5.11  กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของ 38 ค. (2) 
5.12  กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง 38 ค. (2)ให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีลักษณะงำน 

ที่ปฏิบัติโดยอำศัยควำมรู้ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์เฉพำะตัว ส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับปฏิบัติงำน
ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ประเภทวิขำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 

5.13  กำรประเมินผลงำนของบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2) 
ขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ กรณีคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนกรณีต ำแหน่งควบ 

5.14  กำรประเมินผลงำนของบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ 
กรณีคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เป็นต ำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น 1 ระดับ และมี   
ผู้ครองต ำแหน่งอยู่แล้ว 

5.15  กำรด ำเนินกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว กำรสั่งจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำก 
เงินงบประมำณท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร/ครูวิกฤต/ธุรกำรโรงเรียน/บุคลำกร
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

5.16 กำรด ำเนินกำรสรรหำ กำรสั่งจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินงบประมำณท่ี 
ปฏิบัติงำนใน สพป.ทุกต ำแหน่ง 

5.17  กำรส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอื่น 
   5.18 กำรรับเรื่องเข้ำใหม่ ลงทะเบียนคุม และมอบให้ผู้รับผิดชอบน ำไปด ำเนินกำรตำมระเบียบ งำน
สำรบรรณ 

5.19  กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบเสนอ อกศจ. 
และกศจ. 
   5.20  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
                     5.21 ปฏิบัตงิำนแทนนำงสำวศรีอำภรณ์ สุวรรณวงศ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ได้    

5.22 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 6.  นำงสำวสมจิตร ไทยนุกูล  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 28 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

6.1 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6.2 กำรเลื่อนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
6.3 กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจำ้งประจ ำได้รับเงินรำงวลัประจ ำปี 

  6.4 กำรควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
                     6.5 มำตรกำรปรับปรุงอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร(เกษียณอำยุก่อนก ำหนด) 
                     6.6 กำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
  6.7 กำรจัดท ำบันทึก แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ เก็บรักษำทะเบียน 
ประวัติและจัดส่งทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรที่ได้รับแต่งตั้งไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพ้ืนที่หรือส่วนรำชกำรอ่ืนของ
ข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ 
                     6.8 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ/ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
                     6.9 งำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ(กสจ.) 
                    6.10 กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ/รับรองส ำเนำ 
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                    6.11 กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ  
ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 

          6.12กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำให้ได้รับเงินเดือนตำมวุฒิ 

   6.13  กำรลำอุปสมบท กำรลำไปประกอบพิธีทำงศำสนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
            6.14 กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศโดยใช้วันลำหรือระหว่ำงวันหยุดรำชกำร 
                     6.15กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรใน ระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 
               6.16  กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รบัผิดชอบเพ่ือน ำเสนอ อกศจ.และกศจ. 
                     6.17 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ 

                 6.18  กำรออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 6.19  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลกรณี นำงจุฑำมำส  อ่อนสูง ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

                    6.20  ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวภนิดำ  คงแสงแก้วกรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้   
 6.21 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำรับมอบหมำย 

7.  นำงสำวภนิดำ  คงแสงแก้ว  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี   อ 24                    
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 7.1 จัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
 7.2 กำรขอเงินวิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
 7.3 กำรรำยงำนสรุปเงินวิทยฐำนะประจ ำเดือน 
 7.4 กำรจัดท ำข้อมูลบุคลำกรรำยคน โปรแกรม P-obec ,HRMS 
 7.5 กำรจัดท ำข้อมูลกำรจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
           7.6 กำรเลื่อนข้ันค่ำตอบแทนประจ ำปีพนักงำนรำชกำร 
           7.7 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
          7.8 กำรจัดท ำ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 

7.9  กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
                     7.10  กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรใน ระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 

7.11  กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเก่ียวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ
อกศจ.และกศจ. 
                     7.12  กำรจดัท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 

7.13  กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ/รับรองส ำเนำ 
7.14  ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวสมจิตร ไทยนุกูล กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
7.15  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8.  นำงคนึงนิจ  เทพสนองสุข  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 27         
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 8.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนธรุกำรของกลุ่ม         
8.2  กำรรับหนังสือรำชกำรจำกกลุ่มอ ำนวยกำรมำลงทะเบียนรับของกลุ่ม และมอบให้กลุ่ม 

งำนที่รับผิดชอบน ำไปด ำเนินกำร 
8.3  กำรรับหนังสือในระบบ E-office 
8.4  กำรออกเลขหนังสือส่งในระบบ AMSS 

                     8.5  กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรใน ระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 
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8.6  กำรประชุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
8.7  กำรเวียนหนังสือเกี่ยวกับกับกฎหมำย ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ  

          8.8  ก ำหนดกำรนัดหมำยกำรประชุมของผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 8.9  กำรเบิกวัสดุจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มำใช้ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          8.10  กำรควบคุมครุภัณฑ์และตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำปี 

8.11 กำรอนุญำตลำกิจ ลำป่วย ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ ระบบ e-leaving 
    8.12  กำรลำของข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  8.13  กำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                     8.14  ปฏิบตัิหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

8.15  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

1. นำงจันทนำ  ทันประจ ำสินธุ์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรจัดกำร ก ำกับ 

ตรวจสอบ บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
  1.1  ก ำหนดแผนงำน มอบหมำยงำน ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง 
แก้ไข ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  1.2  ศึกษำ วิเครำะห์งำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำกำรบริหำรงำนในกลุ่มส่งเสริม                      
กำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเสนอ
ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ ต่อผู้บังคับบัญชำ 
  1.4  ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบ กลั่นกรองกำรเสนองำนของข้ำรำชกำรใน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ บันทึกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ 
  1.5  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้
สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำร 
  1.6  เป็นผู้แทนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรภำยในและส่วนรำชกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มและงำนในควำมรับผิดชอบ 
  1.7 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ติดตำมกำรปฏิบัติงำน พัฒนำวิธีกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง
กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำน เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  1.8 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน ให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
  1.9 งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
  1.10 งำนบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดของ ศตส.จ.ชุมพร/
กระทรวงศึกษำธิกำร 
                    1.11 งำน อพป.แห่งชำติ 
                    1.12 งำน กอ.รมน.           

          1.13 งำนส่งเสริม สนบัสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำนักเรียน 
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         -  ทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  ม.ท.ศ. 
                            -  ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในภำคใต้ 
         -  ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
         -  ทุนมูลนิธิบิ๊กซี/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
         -  ทุนบริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) 
         -  ทุนช่วยเหลือนักเรียนยำกจนขำดแคลนฯ 
         -  ทุนกำรศึกษำมูลนิธิยุวพัฒน์ 
         -  ทุนต้นกล้ำสงขลำนครินทร์ 
         -  ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยที่สนใจเรียน 
ทำงสำยวิทยำศำสตร์          

1.14  งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กยศ. 
 1.15  งำนโครงกำรคุณธรรมเยำวชนไทยท ำดี ถวำยในหลวง 
          1.16  งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำ 
 1.17  งำนโครงกำรฟ้ืนฟูศีลธรรมค้ ำจุนโลก 
 1.18  งำนโครงกำรประกวดโรงเรียน นักเรียน ดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 1.19  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

           1.20  งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
                     1.21 งำนกองทุนอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ 
          -  งำนโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
          -  งำนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรที่ดี 
          -  งำนโครงกำรพัฒนำน้ ำดื่มน้ ำสะอำดโรงเรียน 
          -  งำนโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

           ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้บุคคลต่อไปนี้                   
ปฏิบัติแทนตำมล ำดับ 

1. นำงกำญจนำ  พัดพำ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
2. นำงจงดี  เอกฉำย   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

          

     2.   นำงกำญจนำ  พัดพำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  2.1  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ติดตำมกำรปฏิบัติงำน พัฒนำวิธีกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง
กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำน เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  2.2  งำนกำรคัดเลือกประเมินนักเรียน และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
  2.3  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
          -  กำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำ กำรมีงำนท ำ และกำรประกอบอำชีพ 
         -  กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน 

2.4  งำนส่งเสริมพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็กและเยำวชนในโรงเรียน 
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2.5  งำนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะควำมยำกจนจังหวัดชุมพร  
2.6  งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน 
       - กำรคัดเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่น เยำวชนต้นแบบ เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ 
       - กำรจัดกิจกรรม/งำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
2.7  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย        
       - โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ/เด็กไทยท ำได้ 
       - โครงกำรทันตสุขภำพในโรงเรียน 
       - โครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี 
       - โครงกำรอำหำรปลอดภัย (อย.น้อย) 
       - โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนแบบบูรณำกำรจังหวัดชุมพร 
       - โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย สุขภำพอนำมัยดี 
       - โครงกำรเฝ้ำระวังสนับสนุนป้องกัน โรคระบำด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ      
2.8  โครงกำรแข่งขันกำรตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน ยกเว้น  โครงกำร 

ที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
2.9 งำนกำรเลือกตั้งทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับ กกต. 
2.10  งำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน (คัดกรองนักเรียนยำกจน) 

   2.11  งำนจัดระเบียบสังคมจังหวัดชุมพร 
  2.12  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      3.  นำงจงดี  เอกฉำย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   
ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  และรับผิดชอบปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

                     3.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ 
          -  งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ 
                                กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
         -  งำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545  

       -  กำรประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
         -  กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ 
         -  กำรส ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 
         -  กำรจัดท ำแผนกำรรับนักเรียน 
         -  กำรย้ำย กำรติดตำม และกำรจ ำหน่ำยนักเรียน 
                     3.2 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 
และตำมอัธยำศัย 
         - ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  3.3  กำรขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (3 ปีบริบูรณ์) 
  3.4  กำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         -  ห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         -  ห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.5  กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
        -  กำรจัดกำรศึกษำว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน 
        -  กำรจัดกำรศึกษำว่ำด้วยสิทธิขององค์กรวิชำชีพในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน 
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ศูนย์กำรเรียน 
        -  กำรจัดกำรศึกษำว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน 
        -  กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

3.6 กำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือพัฒนำอัจฉริยภำพของเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ โครงกำรพัฒนำ 
อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 

      -  รอบท่ี 1  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      -  รอบท่ี 2  ระดับประเทศ (ศูนย์สอบที่ 9) 
3.7  กำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือพัฒนำอัจฉริยภำพของเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ โครงกำร 

ส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในเวที
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

       -  รอบที่ 1  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       -  รอบท่ี 2  ระดับประเทศ (ศูนย์สอบที่ 9)                                    

         3.8  งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
         3.9  งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องค์กรสถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน  
        3.10  กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 
        3.11  กำรศึกษำข้อมูลเด็กไร้สัญชำติในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ 
                 3.12  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

      4.  นำงศิรมณี  วีรภัทรธำดำ   ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำน  ดังนี้                                                                                                                 
   4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนธุรกำรของ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   4.2  งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร/กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับ ทุกประเภท 
   4.3  ก ำกับ ดูแล ควบคุม งำนลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์/นักศึกษำวิชำ
ทหำร 
   4.4  ก ำกับ ดูแล ควบคุม งำนลูกเสือชำวบ้ำน                   
                      4.5  งำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                           -  กำรตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
        -  กำรลำของข้ำรำชกำรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                           -  กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรส ำหรับผู้มำติดต่อ 
   4.6  งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 
        -  กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
        -  กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
        -  กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
        -  กำรซื้อแบบพิมพ์ 
  4.7  กำรท ำหนังสือรับรองครูจ้ำงชำวต่ำงประเทศ งำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ                      
                     4.8  กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
  4.9  งำน/โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต 
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  4.10 งำนทักษะชีวิตนักเรียน 
           4.11 งำนส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษำ 
          -  กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปทัศนศึกษำ/ร่วมกิจกรรมนอกสถำนศึกษำ 
  4.12 งำนพิบัติภัยที่เกิดข้ึนกับโรงเรียนในสังกัด 
  4.13  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

       5.  นำงสำวหยำดพิรุณ  ขนเม่น  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
  ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
    5.1  งำนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กพิกำรด้อยโอกำสและเด็กท่ีมีสถำนะพิเศษ 
                    -  กำรด ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนรวม 
          -  กำรส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่พิกำรทั้ง 9 ประเภท เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
          -  กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 20 จังหวัดชุมพร 
          -  ระบบและโปรแกรมบริหำรกำรให้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อบริกำรทำงกำรศึกษำส ำหรับ 
คนพิกำร 
    5.2. งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
    5.3. งำนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
             5.4. งำนพระรำชบัญญัติโรงแรม 
             5.5  งำนสร้ำงจิตส ำนึกกำรใช้พลังงำนส ำหรับเยำวชนในสถำนศึกษำ 
             5.6  งำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
             5.7  งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
       -  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
                             ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    5.8  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5.9 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      6.  นำยธงชัย  นิลพรรณ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน             
 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย  ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

                    6.1  งำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                           -  รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมโปรแกรมสำรบรรณอีเล็กทรอนิกส์ 
        -  ออกเลขหนังสือรำชกำร ตำมระบบงำนสำรบรรณอีเล็กทรอนิกส์ 
        -  กำรรับหนังสือรำชกำรจำกกลุ่มอ ำนวยกำร ลงทะเบียนรับของกลุ่ม และมอบให้กลุ่มงำน                     
ที่รับผิดชอบไปด ำเนินกำร 
                          -  กำรน ำแฟ้มจำกกลุ่มงำนต่ำง ๆ ไปเสนอ และติดตำมแฟ้มงำนที่น ำเสนอมำมอบให้กับ                
กลุ่มงำนที่เสนอแฟ้ม 
                          -  กำรเบิกวัสดุจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มำใช้ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
                          -  กำรควบคุมครุภัณฑ์และเสนอซ่อมครุภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                          -  กำรเวียนหนังสือรำชกำรเก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ 
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                          -  กำรตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ         
                          -  กำรจดรำยงำนกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ           
          6.2  งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอีเล็กทรอนิคส์ 
          6.3  งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                   6.4  งำนประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมกำรประกวด กำรแข่งขันต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน 
          6.5 ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      7.  นำงสำวตรีทิพยนิกรณ์  ตอนศรี  ต ำแหน่ง  นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำยโดยมี                   
ลักษะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 
      5.1  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      5.2  งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
      5.3  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เด็กด้อยโอกำส  
      5.4  ดูแลชว่ยเหลือนักเรียนที่รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               5.5  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
      5.6  งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัดชุมพร 
               5.7  งำนกำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
               5.8  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
     5.9  วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ 
    5.10  ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน เพื่อค้นหำ 
อธิบำย ท ำนำยแนวโน้ม พฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด บุคลิกภำพ 
สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบื้องต้น 
    5.11  ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว เพื่อกำร
บ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยำเสพติด กำรทะเลำะวิวำท                
กำรใช้ควำมรุนแรง ฯลฯ 
    5.12  ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัวหรือวิธี
แก้ปัญหำให้เหมำะสม 
    5.13  ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิสั้น  
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
    5.14  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบื้องต้น เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    5.15  รวบรวม ศึกษำข้อมูล วิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้
นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต 

7.  นำยเปรมพร  ยังศรีนำค  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ       

     ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนลูกเสือจังหวัดชุมพร และงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  
เขต 1 และปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย  ดังนี้ 
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  7.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนและปฏิบัติหน้ำที่งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

  7.2 งำนขออนุญำตแต่งตั้งกลุ่ม/กอง และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ของทุกหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.3 งำนขออนุญำตพำลูกเสือ - เนตรนำรี เดินทำงไกลและแรมคืนในสังกัด 
  7.4 งำนโครงกำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่นห   
  7.5 งำนกำรประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
  7.6 งำนจัดสัมมนำวิทยำกรลูกเสือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.7 งำนกำรประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.8 งำนฝึกอบรมบุคลำกรแกนน ำวิถีลูกเสือ 
  7.9 งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 
  7.10 งำนกำรประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.11 งำนกำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลของผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสังกัด 
  7.12 งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 
  7.13 งำนจัดท ำทะเบียนคุมผู้บังคับบัญชำลูกเสือของส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.14 งำนประสำนงำน ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และผลงำน                   
ของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด และส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.15  งำนยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  7.16  งำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีจัดกิจกรรม ลูกเสือดีเด่น 
  7.17  งำนลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
  7.18 งำนลูกเสือชำวบ้ำน 
  7.19 ปฏิบัติงำนรวบรวมและรำยงำนกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือประจ ำปี 
  7.20 ปฏิบัติงำนในกำรดูแลค่ำยลูกเสือจังหวัด 
          -  งำนดูแลสถำนที่ ดูแลระบบน้ ำประปำ และระบบไฟฟ้ำ 
          -  งำนประสำนงำนและติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ชุมชน และท้องถิ่น 
          -  งำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำขอใช้ค่ำยลูกเสือ 
          -  บันทึกข้อมูลกำรใช้จ่ำยลูกเสือแต่ละครั้ง แล้วสรุปตลอดปีส่งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
  7.21 ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติมอบหมำย 
  7.22 ปฏิบัติหน้ำที่ประสำนงำนกิจกำรลูกเสือและเนตรนำรี ในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
          -  งำนขออนุมัติผลกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ 
          -  งำนขอเหรียญสดุดีลูกเสือ 
          -  งำนขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ 
          -  งำนขอตั้งกลุ่มกอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
          -  งำนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี 
          -  จัดท ำทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนำรี 
          -  งำนพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรใช้ค่ำยลูกเสือ 
  7.23 ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนดขึ้นโดย 
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          -  มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรลูกเสือ ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัด เดือนละ 2 กิจกรรม และมีผู้มำใช้บริกำรค่ำยโดยเฉลี่ย 300 คนขึ้นไป ต่อ
เดือน พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนส่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เดือนละ 1 ครั้ง 
  7.24 ปฏิบัติงำนธุรกำรของส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
                     7.25 ปฏิบัตหิน้ำที่ช่วยด ำเนินกำร ประสำน ติดตำมงำนลูกเสือ จำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.26 ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  

1. นำงวรำณี  เดชค  ำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   ปฏิบัติหน้ำที่  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ต ำแหน่งเลขที่ อ 8  มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สูงมำกในด้ำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก  และให้มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้  
  1.1 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในกลุ่ม 
  1.2 ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในกลุ่ ม ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยและระยะเวลำที่ก ำหนด 
  1.3 พิจำรณำ ตรวจสอบ และกลั่นกรองงำน ให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก่อนน ำเสนอรองผู้
อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี 
  1.4 ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ GFMIS 
  1.5 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
  1.6 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
  1.7 กำรจัดท ำบัญชีเงินประจ ำงวด 
  1.8 กำรบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
  1.9 กำรขยำย กำรกันเงินงบประมำณ 
  1.10 ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
งำนบริหำรสินทรัพย์ 
  1.11 กำรก ำกับเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทุกรำยกำร 
  1.12 ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอื่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  1.13 ด ำเนินกำรควบคุม ติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

1.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
1.15  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ นำงขนิษฐำ  อิสรภำค 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
2. นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ต ำแหน่ง

เลขที่ อ 11 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
      2.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนทุกกรณี รวมถึงด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำเช่ำบ้ำน 
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2.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนทุกประเภท 
2.3 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรทุกประเภท รวมถึงเงินประกันสังคมที่

เกี่ยวข้อง 
2.4 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว (โรงเรียนจ้ำงเอง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)  ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำธุรกำรโรงเรียน ค่ำจ้ำงเหมำพ่ีเลี้ยง
เด็กพิกำร ค่ำจ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง  

2.5 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
2.6 ด ำเนินกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 

Corporate Online)  
   2.6.1 ตรวจสอบยอดเงินท่ีเบิกรอจ่ำย  
   2.6.2 พิมพ์รำยกำรขอเบิกด้วยค ำสั่ง ZAP_RPT503 
   2.6.3 ด ำเนินกำรจ่ำยผู้มีสิทธิรับเงินรำยตัว ผ่ำนระบบ  KTB Universal Data Entry 
   2.6.4 เป็น Maker ผู้ท ำรำยกำรจ่ำย ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  
   2.6.5 ดำวน์โหลดเอกสำรที่จ่ำยครบถ้วนเรียบร้อยแนบชุดจ่ำย เพื่อมอบงำนบัญชี 
   2.6.6 ด ำเนินกำรจ่ำยหนี้บุคคลที่ 3 ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 

2.7 ด ำเนินกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำรและจัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร 
2.8 ด ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงินอุดหนุนและเงินอ่ืนๆ ของโรงเรียน) 

เพ่ือมอบงำนบัญชี 
2.9 ควบคุมตรวจสอบทะเบียนที่รำชพัสดุทั้งของ สพป.ชพ.1 และของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
2.10 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับที่รำชพัสดุทั้งหมดเพ่ือจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ชุมพร 

   2.10.1 กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ (ที่ดิน และอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง) 
   2.10.2 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ หรือที่ดินประเภทอ่ืน 
   2.10.3 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
   2.10.4 กำรส่งคืนที่รำชพัสดุ (ที่ดิน และอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง) 
   2.10.5 กำรรื้อถอนและจ ำหน่ำยสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ (แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบสภำพและค ำนวณรำคำกลำงฯ , ขำยทอดตลำดอำคำรเรียนและสิ่งปลูกสร้ำง , จ ำหน่ำยออกจำก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 

2.11 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่รำชพัสดุ และส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ชุมพร  
2.12 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ และกำรเบิกจ่ำยเงินที่เก่ียวข้อง

ทุกกรณี 
2.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
2.14 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงสุภำพร  จันวิลัย เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้ำที่แทน 
3. นำงศิวัชญำ  สระโร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 12  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  3.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร 
  3.2 ด ำเนินกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร  
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  3.3 ออกใบเสร็จรับเงิน และควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
  3.4 กำรเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคของ สพป.ชพ. 1 ทุกรำยกำร 
  3.5 กำรเบิกเงินค่ำอินเทอร์เน็ต สพป.ชพ. 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  3.6  กำรจัดท ำสรุปรำยกำรรับ-น ำส่ง ประจ ำวัน ทุกประเภท มอบงำนบัญชี 
  3.7 กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

3.8 กำรปฏิบัติงำนในระบบ  GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
3.9 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

  3.10 ด ำเนินกำรรับเงิน เงินรำยได้แผ่นดิน เงินฝำกคลัง และเงินเบิกเกินส่งคืน 
  3.11 ด ำเนินกำรน ำเงินส่งคลัง ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  เงินรำยได้
แผ่นดิน เงินฝำกคลัง และเงินเบิกเกินส่งคืน  
  3.12 เป็น Maker ผู้ท ำรำยกำรด้ำนรับเงิน ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
  3.13 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีของโรงเรียน 
  3.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  3.15 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้  นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส และ
นำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

4. นำงสุภำพร  จันวิลัย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ. 13  มีหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  4.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำทุกรำยกำร 
  4.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรหักช ำระหนี้บุคคลที่สำมของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำทุกรำยกำร 
  4.3 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
           4.4 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรน ำฝำก ถอน จัดท ำทะเบียนคุม เงินประกันสัญญำ 
  4.5 กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
  4.6 กำรรับรองเงินเดือนและค่ำจ้ำง เพ่ือกำรขอกู้ยืมเงินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  4.7 กำรด ำเนินกำรน ำส่งเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.8 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเบิกเงินค่ำปรับเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
  4.9  กำรด ำเนินกำรรับ – จ่ำยเงิน เงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
  4.10 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีของโรงเรียน 

4.11 กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำร  รำยงำนกำร 
รับ – จ่ำยเงิน  จัดท ำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
  4.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  4.13  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้  นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ  
และนำงพิมฤดี  ครุฑไชยันต์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

5. นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 14  มี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
  5.1 กำรจัดท ำบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
  5.2 กำรจัดท ำรำยงำนตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
   5.2.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   5.2.2 งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
   5.2.3 งบกระแสเงินสด 
   5.2.4 จัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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   5.2.5 จัดท ำรำยงำนเงินฝำกคลัง 
   5.2.6 กำรปรับปรุงบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง 
  5.3 กำรจัดท ำบัญชีภำครัฐในระบบ GFMIS (กำรจัดกำรงบทดลอง) 
   5.3.1 กำรบันทึกรับ-จ่ำยที่ไม่ได้เบิกจ่ำยผ่ำนระบบ GFMIS 
   5.3.2 กำรล้ำงพักบัญชีทุกบัญชี 
   5.3.3 กำรบันทึกและจัดท ำรำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์ 
  5.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลคุณภำพกำรบัญชีภำครัฐในส่วนที่ต้องรำยงำนต้นสังกัด
และส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5.5 ตรวจสอบทำงบัญชีในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังของส่วน
รำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตำมแนวปฏิบัติ บทที่ 4 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.3/ว
486 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2563 
  5.6 กำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 
  5.7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนที่ต้องส่งถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  5.8 กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกรณีจ่ำยผ่ำนส ำนักงำนและจ่ำยตรง 
  5.9 กำรจัดท ำหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรตอบตัวชี้วัด และอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง 
  5.10  กำรแจ้งรำยกำรเงินค่ำปรับเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำให้งำนกำรเงินเบิกจ่ำย 
  5.11  กำรจัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
  5.12  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยงำนกำรขอเบิกเงินจำกคลังรำยงำน ZAP_RPTW 01 
  5.13  ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีในระบบ GFMIS กำรจัดท ำรำยงำนระบบบัญชี 
  5.14  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5.15  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้มอบให้ นำงวรำณี เดชค้ ำ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
6. นำงขนิษฐำ  อิสรภำค  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 15 มีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
      6.1 ศึกษำวิเครำะห์วำงแผนกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  6.2 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน
บริหำรงำนพัสดุ–งำนสินทรัพย์ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตฯ และสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
พัสดุ 
  6.3 เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

6.4 เป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 
  6.5  กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ รำยงำน สตง. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.6 กำรจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุฯ   
   6.6.1 ส ำนักงำน 
    - รำยงำนขอจ้ำง ในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน 
    - จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดจ้ำง 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
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    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินให้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 
ด ำเนินกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
   6.6.2. โรงเรียน 
    - ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิก 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - ตรวจรับพัสดุในระบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินให้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 
ด ำเนินกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  6.7 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ  และด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุฯ วิธี e-bidding 
และวิธีคัดเลือก ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.8 กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 

6.9 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำน 
   6.9.1 ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกของส ำนักงำนและโรงเรียน 
   6.9.2 จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
   6.9.3 จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  6.10 กำรจัดท ำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญำ กรณีจัดเก็บหนังสือค้ ำประกันสัญญำ   
  6.11 กำรควบคุมกำรตรวจสอบและจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปีของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.12 กำรจัดท ำทะเบียนคุมพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.13  กำรควบคุมพัสดุ เก็บรักษำพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  
เขต 1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกพัสดุ ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ  รวมถึงกำรยืมพัสดุ 
  6.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

6.15 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้ นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ 
และนำงสำวธิติรัตน์  บ่วงรำบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 7. นำงพิมฤดี  ครุฑไชยันต์  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 1   ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน โดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงสุภำพร  จันวิลัย ดังนี้ 
  7.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับบ ำเหน็จ บ ำนำญ ทุกประเภท ทุกรำยกำร 
  7.2 กำรจัดท ำหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน 
  7.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรช ำระหนี้บุคคลที่สำม(ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
  7.4 กำรเบิกเงินค่ำจ้ำงครู ค่ำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรง  
  7.5 งำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  7.6 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม 
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  7.7 งำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม หนังสือเวียน กำรปิดประกำศต่ำง 
  7.8 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเงินประกันสังคมทุกรำยกำร 
  7.9 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับภำษีของ ครูจ้ำงสอน และนักกำรภำรโรงทุกงบรำยจ่ำย 
  7.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  7.11 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงสุภำพร  จันวิลัย 
นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส และนำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ   เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

8. นำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ ต ำแหน่ง   ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน โดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงศิวัชญำ  สระโร ดังนี้ 
  8.1 กำรเบิกเงินค่ำใช้สอย 
  8.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมเงินทุกประเภท 
  8.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรล้ำงหนี้เงินยืม 
  8.4 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
  8.5 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก 
  8.6 งำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  8.8 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม 
  8.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  8.10 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงศิวัชญำ  สระโร เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน 

9.  นำงสำวธิติรัตน์  บ่วงรำบ  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนโดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงขนิษฐำ  อิสรภำค ดังนี้ 
  9.1 กำรจัดซื้อ ตำมระเบียบพัสดุ  
   9.1.1 ส ำนักงำน 
    - รำยงำนขอซื้อ ในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน 
    - จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดซื้อ 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกำรขอเบิกเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกรคลังฯ ด ำเนินกำร
เบิกเงินในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
   9.1.2 โรงเรียน 
    - ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิก 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
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    - จัดท ำเอกำรขอเบิกเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกรคลังฯ ด ำเนินกำร
เบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  9.2 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน (รับ - จ่ำย และรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน) 
  9.3 กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
          9.4 กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง) 
  9.5 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
  9.6 กำรด ำเนินกำรจ่ำยพัสดุ 
  9.7 กำรเบิก-จ่ำย พัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ รวมถึงกำรยืมพัสดุ 
  9.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

9.9  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้  นำงขนิษฐำ  อิสรภำค   เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน     
   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  

1. นำงชมัยพร  รัตนพรหม  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี 5611 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ประสำนงำน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในกลุ่มและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
วิชำกำร  บริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                   
กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ  กำรพัฒนำสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และกำรวัดผลประเมินผล
และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

       1.1 ควบคุม  ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนและกลั่นกรองงำนของศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่                
ทั้ง 7 กลุ่มงำนก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1 ตำมล ำดับ 

       1.2 งำนประสำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติ 
กำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   

       1.3 งำนประสำนงำนกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

       1.4 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรปฏิบัติงำนและกลั่นกรองงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำน และปฏิบัติงำน 

      1.4.1 ศึกษำวิจัย พัฒนำ เผยแพร่นวัตกรรมด้ำนระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลทำงกำรศึกษำ 

      1.4.2 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ 
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด 
       1.4.3 งำนยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ            
(O-NET) Pre O-NET  
       1.4.4 งำนรำยงำนผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School 
Mis) 
       1.4.5 งำนชุมนุมนักวัดและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
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                  1.5 งำนส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและกำรวัดผลประเมินผล ตลอดจนกำรบริหำรงำน/โครงกำรต่ำงๆ    
ของสถำนศึกษำ 

       1.6 งำนพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
       1.7 งำนกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

       1.8 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
       1.9 งำนสนับสนุน ประสำนงำนและรับผิดชอบกำรนิเทศ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 เครือข่ำย ดังนี้ 
   เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ำแซะ 3  จ ำนวน 13 โรงเรียน  

  1) โรงเรียนบ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี 
2) โรงเรียนบ้ำนดอนเคี่ยม 
3) โรงเรียนบ้ำนรับร่อ 
4) โรงเรียนบ้ำนหำดใน 
5) โรงเรียนบ้ำนเขำพำง 
6) โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 
7) โรงเรียนบ้ำนหัวว่ำว 
8) โรงเรียนบ้ำนหำดส้มแป้น 
9) โรงเรียนบ้ำนหำดหงส์ 
10) โรงเรียนบ้ำนจันทึง 
11) โรงเรียนบ้ำนน้ ำเย็น 
12) โรงเรียนบ้ำนหินแก้ว 
13 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนพันวำล 

     เครือข่ำยสถำนศึกษำปะทิว 1  จ ำนวน 13 โรงเรียน   
1) โรงเรียนอนุบำลปะทิว (บำงสนพิพิธรำษฎร์บ ำรุง)  
2) โรงเรียนบ้ำนคอกม้ำ 
3) โรงเรียนบ้ำนดอนตะเคียน 
4) โรงเรียนชุมชนบ้ำนทะเลทรัพย์ 
5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย)  
6) โรงเรียนบ้ำนสะพลี (บำงกอกโพสต์ศึกษำ) 
7) โรงเรียนบ้ำนหินกบ 
8) โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเนินส ำลี 
9) โรงเรียนบ้ำนชุมโค 

 10) โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย 
11) โรงเรียนบ้ำนบ่ออิฐ 
12) โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
13) โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง   

  1.10 งำนนโยบำย/จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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1.10.1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                     1.10.2 งำนภำคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีชำวชุมพร 

  1.11 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  1.12 มอบหมำยให้บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่   

แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ตำมล ำดับ ดังนี้ 
1.12.1 นำงสำวหฤทัย  วรรทมำตร์ 
1.12.2 นำงสำวอภิตำ  เกียงสุภำ 
1.12.3 นำงวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ 
1.12.4 นำยยุทธนำ  มรกต 

       2. นำงสำวหฤทัย  วรรทมำตร์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 106                   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  2.1 ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ 1  
  2.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่
และรับผิดชอบงำน  
  2.2.1 งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

      2.2.1.1 ศึกษำและพัฒนำระบบ/หลักเกณฑ์/วิธีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตลอดจนศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

  2.2.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำมให้สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ/จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

  2.2.1.3 จัดท ำระบบสำรสนเทศและเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
 2.2.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะสถำนศึกษำในกำรประเมิน
ตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  2.2.1.5 จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) และใน
ภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.2.2 งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
  2.2.2.1 ศึกษำและพัฒนำระบบ/หลักเกณฑ์/วิธีกำรประกันคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตลอดจนศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
  2.2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 2.2.3 งำนจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
          2.2.4 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

    2.3 กำรประเมินคุณภำพพ้ืนฐำนผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และประสำนควำมร่วมมือ
กับส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
     2.4 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบ Pre NT 
 2.5 งำนชุมนุมนักวัดและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 
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                2.6 งำนพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระ                 
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

   2.7 งำนสนับสนุน ประสำนงำน และรับผิดชอบกำรนิเทศ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 เครือข่ำย ดังนี้ 

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ำแซะ 1 จ ำนวน 20 โรงเรียน   
1) โรงเรียนบ้ำนคันธทรัพย์ 
2) โรงเรียนบ้ำนเนินทอง 
3) โรงเรียนบ้ำนพรุตะเคียน 
4) โรงเรียนบ้ำนสวนทรัพย์ 
5) โรงเรียนบ้ำนเหมืองทอง 
6) โรงเรียนบ้ำนใหม่สมบูรณ์ 
7) โรงเรียนบ้ำนกลำง 
8) โรงเรียนบ้ำนตำหงษ์ 
9) โรงเรียนบ้ำนธรรมเจริญ 
10) โรงเรียนบ้ำนบึงลัด 
11) โรงเรียนบ้ำนยำยไท 
12) โรงเรียนประชำนิคม 4 
13) โรงเรียนบ้ำนงำช้ำง 
14) โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว 
15) โรงเรียนบ้ำนร้ำนตัดผม 
16) โรงเรียนประชำพัฒนำ 

 17) โรงเรียนชุมชนบ้ำนคุริง (มิตรภำพที่ 25) 
18) โรงเรียนบ้ำนแก่งเพกำ 
19) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 20 จังหวัดชุมพร 
20) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนสันตินิมิตร 

  2.8 งำนนโยบำย/จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  2.8.1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)  
     2.8.2 งำนน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  และโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสถำนศึกษำพอเพียง  สถำนศึกษำต้นแบบ  ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 
        2.9 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. นำงสำวอภิตำ  เกียงสุภำ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 16                
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 3.1 ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ 2 

 3.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน   
      3.2.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  

   3.2.2 งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน  
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                        3.2.3 งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของสถำนศึกษำ วิเครำะห์วิจัย                      
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สง่เสริมระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ พัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเครือข่ำยสถำนศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
        3.2.4 งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ของสถำนศึกษำ 

      3.2.5 งำนศึกษำค้นคว้ำกำรพัฒนำกำรนิเทศ กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศระบบบริหำร และวิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

 3.2.6 งำนนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

       3.3 งำนพัฒนำ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
                 3.4 งำนสนับสนุน ประสำนงำนและรับผิดชอบกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 เครือข่ำย ดังนี้ 
 เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง 3  จ ำนวน 7 โรงเรียน 

 1) โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำชะอัง 
2) โรงเรียนวัดหูรอ 
3) โรงเรียนบ้ำนสำมเสียม 
4) โรงเรียนบ้ำนศำลำลอย 
5) โรงเรียนวัดบำงลึก 
6) โรงเรียนบ้ำนหนองเนียน 
7) โรงเรียนชุมชนวัดหำดพันไกร 

   เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง 4  จ ำนวน 11 โรงเรียน   
      1) โรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)  
    2) โรงเรียนบ้ำนหัวถนน               
   3) โรงเรียนบ้ำนหำดภรำดรภำพ 
               4) โรงเรียนวัดหัวกรูด 
                5) โรงเรียนบ้ำนคอสน 
                6) โรงเรียนบ้ำนบำงคอย 
                7) โรงเรียนบ้ำนบำงหลง 
               8) โรงเรียนวัดดอนทรำยแก้ว 
               9) โรงเรียนวัดพิชัยยำรำม 
                10) โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำม 

                11) โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยรี 
      3.5 งำนนโยบำย/จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

 3.5.1 งำนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำคบังคับประจ ำเขตพ้ืนทีเ่พ่ือกำรมีงำนท ำ 
 3.5.2 งำนศึกษำภำคบังคับประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนน ำร่องกำรสอนวิชำชีพ 

ประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
     3.5.3 งำนพัฒนำกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
     3.5.4 โครงกำร STEM ศึกษำ 



39 

 

3.5.5 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.5.6 โรงเรียนวิถีพุทธอัตลักษณ์ 29 ประกำร 
3.5.7 องค์กรคุณธรรม 

      3.6 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  4. นำงวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 93  มีหน้ำที่และ                  
ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ 3 

      4.2 ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู้  และรับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                            4.2.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 
               4.2.2 ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร  
               4.2.3 พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
               4.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำรมี            
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัยในชั้นเรียนและ
กำรนิเทศภำยใน 
           4.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   4.2.6 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
                   4.2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำพิเศษส ำหรับ 

เด็กเรียนรวม 
               4.2.6.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น กำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว (Home School) เป็นต้น 
   4.3 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและ
กำรนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 4.3.1 งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
     4.3.1.1 ก ำหนดขอบข่ำยของข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ
และบริหำรทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยศึกษำจำกนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจำกกลุ่มต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      4.3.1.2 รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดท ำระบบข้อมูล สำรสนเทศ 
     4.3.1.3 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสำร และทำง Internet ในระบบเครือข่ำยและ
สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      4.3.1.4 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ที่เป็นข้อมูลและสำรสนเทศต่อ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
    4.3.2 งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศกำรศึกษำ 
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      4.3.2.1 วิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณและบริหำรทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและ
ข้อเสนอแนะ 
  4.3.2.2 น ำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศ
กำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     4.3.2.3 แจ้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศกำรศึกษำ
ให้กลุ่มต่ำงๆ น ำไปสู่กำรด ำเนินกำรตำมแผน 
      4.3.2.4 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนและแก้ไขกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำรปฏิบัติ 
 4.4 งำนพัฒนำสื่อและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลัก Brain Based 
Learning (BBL) 
                   4.5 งำนพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

  4.6 งำนสนับสนุน ประสำนงำนและรับผิดชอบกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 เครือข่ำย ดังนี้ 
       เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง 2  จ ำนวน 8 โรงเรียน 
     1) โรงเรียนบ้ำนคอเตี้ย 
    2) โรงเรียนบ้ำนดอนไทรงำม 
    3) โรงเรียนวัดดอนรวบ 
    4) โรงเรียนวัดคูขุด 
    5) โรงเรียนวัดนำทุ่ง 
    6) โรงเรียนบ้ำนในห้วย 
     7) โรงเรียนวัดหำดทรำยแก้ว 
    8) โรงเรียนอนุบำลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 
   เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ำแซะ 2  จ ำนวน 7 โรงเรียน  
    1) โรงเรียนชุมชนประชำนิคม  
   2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๗ (บ้ำนเนินสันติ) 
   3) โรงเรียนอนุบำลท่ำแซะ 
   4) โรงเรียนบ้ำนท่ำลำนทอง 
   5) โรงเรียนประชำนิคม 2 
   6) โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ 
   7) โรงเรียนบ้ำนละมุ 
 4.7 งำนนโยบำย/จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4.7.1 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

4.7.2 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
4.7.3 โครงกำร STEM ศึกษำปฐมวัย 
4.7.4 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประถมศึกษำ 

4.8 ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     5. นำยยุทธนำ  มรกต  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 92                            
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้        
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  5.1 ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 4 
 5.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ             

และรับผิดชอบงำน   
 5.2.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

            5.2.1.1 ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งสื่อ 
ต้นแบบของหน่วยงำน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
     5.2.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน              
กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     5.2.1.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ เพื่อน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
     5.2.1.4 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรส่งเสริมกำรใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     5.2.1.5 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

       5.2.2 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      5.2.2.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 
     5.2.2.2 วจิัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ             
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
     5.2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ได้
มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย 
 5.3 กำรทดสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
 5.4 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และประสำน
ควำมร่วมมือกับส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 5.5 กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสูค่วำมพร้อมในกำรประเมินผลนักเรยีนนำนำชำติ (PISA) 
 5.6 งำนพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
    5.7 งำนสนับสนุน ประสำนงำนและรับผิดชอบกำรนิเทศ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 เครือข่ำย ดังนี้ 
     เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง 1  จ ำนวน 9 โรงเรียน    
      1) โรงเรียนอนุบำลชุมพร 

     2) โรงเรียนเมืองชุมพรบ้ำนเขำถล่ม 
  3) โรงเรียนวัดดอนเมือง 
               4) โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปริง 
               5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๖๖ (บ้ำนนำเนียน) 
                6) โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ลำย 
                7) โรงเรียนบ้ำนนำแซะ 
                8) โรงเรียนวัดน้อมถวำย 
               9) โรงเรียนบ้ำนเขำวง       
         เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง 5  จ ำนวน 11 โรงเรียน   
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        1) โรงเรียนวัดขุนกระทิง 
                   2) โรงเรียนบ้ำนเขำบ่อ 
                   3) โรงเรียนช่องไทรรำษฎร์พัฒนำ 
                     4) โรงเรียนบ้ำนทุ่งหงษ์ 
                     5) โรงเรียนวัดดอนมะม่วง     
                    6) โรงเรียนวัดทุ่งคำ 
                     7) โรงเรียนบ้ำนเขำชันโต๊ะ 
                    8) โรงเรียนเขำยำวรำษฎร์พัฒนำ 
                     9) โรงเรียนบ้ำนคลองสูบ 
                    10) โรงเรียนวัดเชิงกระ 
                    11) โรงเรียนชุมชนบ้ำนถ้ ำสิงห์  

เครือข่ำยสถำนศึกษำปะทิว 2  จ ำนวน 11 โรงเรียน   
      1) โรงเรียนชุมชนมำบอ ำมฤต 

           2) โรงเรียนบ้ำนทุ่งเรี้ย 
  3) โรงเรียนบ้ำนห้วยรำกไม้ 

  4) โรงเรียนวัดดอนยำง 
  5) โรงเรียนบ้ำนถ้ ำธง 
  6) โรงเรียนบ้ำนน้ ำพุ 

7) โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง 
8) โรงเรียนวัดบำงแหวน 
9) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๖ (บ้ำนพละ) 
10) โรงเรียนบ้ำนไชยรำช 
11) โรงเรียนบ้ำนทรำยแก้ว 

 5.8 งำนนโยบำย/จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
      5.8.1 งำนจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม NEW DLTV 
           5.8.2 กำรใช้งำนระบบ DEEP 
     5.8.3 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
          5.8.4 โครงกำรห้องสมุด 
    5.9 ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย      

 6. นำงสำวชมพูนุท  มำนพพงษ์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ต ำแหน่งเลขที่ อ43  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
       6.1 ระบบงำนสำรบรรณ  งำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
             6.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    6.1.2 ออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6.1.3 ด ำเนินกำรรับ - ส่งหนังสือของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ในระบบ AMSS++ และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในกลุ่ม 
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    6.3 ดูแลกำรเสนองำนภำยในกลุ่มต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ     

6.4 ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับ
กำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

6.5 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปให้ทรำบ โดยท ำข่ำวสำรและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

6.6 ดูแลจัดสวัสดิกำรภำยในกลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
6.7 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงินและพัสดุ ของกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 
6.7.1 ตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์ประจ ำกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6.7.2 ประสำนงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน  

กำรส่งใช้เงินยืม และเงินทดรองรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
6.8 บันทึกวำระกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 
6.9 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
6.10 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวอัญชลีพร  พรมพิชัย  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

7. นำงสำวปำริตำ  ปุณจุบัณ  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                         
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
       7.1 ระบบงำนสำรบรรณ  งำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
             7.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    7.1.2 กำรรับ – ส่ง หนังสือในระบบ AMSS++ และออกเลขหนังสือด้วยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
    7.1.3 ตรวจแฟ้มก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำและน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นตอน 
     7.1.4 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตลำทุกประเภท และจัดท ำงบหน้ำทะเบียนคุม      
วันลำของข้ำรำชกำรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 7.1.5 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรุปรำยงำนกำรขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรในสังกัดไป
รำชกำรนอกเขตจังหวัด 
   7.1.6 ลงทะเบียนรับ และลงทะเบียนจ่ำย หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 7.2 กำรจัดท ำข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
                   7.3 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสือ กำรจัดเก็บและจัดสรรเอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                   7.4 กำรด ำเนินกำรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำรประชุม อบรม ทั้งภำยในกลุ่ม และส ำหรับ
สถำนศึกษำในสังกัด 
      7.4.1 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   
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  7.4.2 รับลงทะเบียน เก็บรวบรวมหลักฐำนบัญชีลงเวลำ เก็บภำพกำรอบรม กำรประชุม   
ของกลุ่มนิเทศ เพ่ือให้ศึกษำนิเทศก์รำยงำนผลกำรประชุมและอบรม 
  7.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงินและพัสดุ ของกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล                       
กำรจัดกำรศึกษำ 

             7.5.1 กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ส ำหรับใช้ประจ ำภำยในกลุ่มนิเทศติดตำมฯ   
    7.5.2 กำรตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปี จัดท ำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์กำรเสนอขอ
ซ่อมแซมและกำรแจ้งช ำรุด        
  7.5.3 งำนติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยกำรเงิน ในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรส่งใช้เงินยืม         
และกำรส่งใช้เงินทดรองรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
  7.5.4 ควบคุม ดูแลกำรใช้เครื่องสำธำรณูปโภคภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                 
กำรจัดกำรศึกษำ 
  7.6 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม 
     7.7 พิมพ์หนังสือรำชกำรและงำนอ่ืน ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   
           7.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

7.9 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวชมพูนุท  มำนพพงษ์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

     8. นำงสำวอัญชลีพร  พรมพิชัย  ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงชั่วครำว  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                                    
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

         8.1 ระบบงำนสำรบรรณ  งำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
     8.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์สภำพงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
      8.1.2 จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร และเอกสำรต่ำงๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล            
กำรจัดกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  8.1.3 ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอื่นภำยในส ำนักงำน ต่ำงหน่วยงำน และสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับงำนธุรกำร และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 8.1.4 กำรรับ - ส่ง หนังสือในระบบ AMSS++ และออกเลขหนังสือด้วยระบบ                 
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 8.2 กำรจัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์งำน ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล             
กำรจัดกำรศึกษำ 
          8.3 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสือ กำรจัดเก็บและจัดสรรเอกสำร สื่อและสิ่งพิมพ์ ของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                 8.4 กำรด ำเนินกำรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเอกสำรประชุม อบรม ทั้งภำยในกลุ่ม และ
ส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัด 
  8.4.1 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   
 8.4.2 รับลงทะเบียน เก็บรวบรวมหลักฐำนบัญชีลงเวลำ  เก็บภำพกำรอบรม                      
กำรประชุมของกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือให้ศึกษำนิเทศก์รำยงำนผลกำรประชุมและอบรม 
  8.4.3 จัดท ำเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้ำอบรมของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
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  8.4.4 สรุปผล และวิเครำะห์แบบสอบถำมในกำรจัดโครงกำร กำรประชุม หรือ                   
กำรอบรม ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
  8.4.5 จัดท ำทะเบียนคุมเอกสำร และจัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ  
 8.5 อ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
 8.6 จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   8.7 จัดท ำจดหมำยข่ำว และลงข่ำวใน website ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
   8.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8.9 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวชมพูนุท  มำนพพงษ์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 
 
 
      หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1. นำงจงจิตร  ประทุมชัย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขที่  อ 45  ปฏิบัติหน้ำที ่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   

 หน่วยตรวจสอบภำยใน  ซึ่งเป็นหน่วยงำนควบคุมภำยใน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  โดยด ำเนินกำรสอบทำนควำม 
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสำรหลักฐำน  ตรวจสอบผลกำร 
ปฏิบัติตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะ  (PSA) ทั้งนี้เพ่ือให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  ประหยัดและโปร่งใส  ปรำศจำกกำรทุจริต  ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.1  ก ำหนดแผนงำน ศึกษำวิเครำะห์งำน ควบคุม ก ำกับ แนะน ำ  พัฒนำงำนและให้ค ำปรึกษำ 
กำรปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน 

1.2  ให้ค ำปรึกษำแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำและผู้ที่ขอรับบริกำร 
เกี่ยวกับงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ 
   1.3  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้ง 
เสนอข้อมูล  หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 

1.4  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ  ตำมระเบียบ  กฎหมำยเพื่อกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและมีควำม 
น่ำเชื่อถือ 
 1.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน 
บัญชี  และพัสดุแก่สถำนศึกษำ 
 1.6  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
  1.7  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.8  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  (Audit  Plan)  พร้อมเสนอทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
       1.9  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรรองรับผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจมีควำมเข้มแข็ง 
  1.10  จัดท ำแผนงำน  และโครงกำรเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมำณในหน่วย 
ตรวจสอบภำยใน 
  1.11  จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Audit  Program)  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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   1.12  สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
   1.13  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   1.14  ด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้ 
     1.14.1  ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณและกำรก่อหนี้ผูกพัน 
     1.14.2  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     1.14.3  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำย 
     1.14.4  ตรวจสอบกำรรับและจ่ำยเงิน 
     1.14.5  ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงิน 
     1.14.6  ตรวจสอบใบส ำคัญ 
   1.15  ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
     1.15.1  ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ 
     1.15.2  ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
     1.15.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  จ ำนวน  10  ประเด็น 
     1.15.4  ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ – จ่ำยเงิน 
     1.15.5  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  ตำม พรบ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ  พ.ศ. 
2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ  พ.ศ.  2560 
     1.15.6  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.  เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  
เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกรำยกำร 
     1.15.7  ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
     1.15.8  ตรวจสอบกำรควบคุมทรัพย์สิน  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
     1.15.9  ตรวจสอบงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
   1.16  จัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 
   1.17  สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   1.18  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
   1.19  งำนส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำ เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
   1.20  งำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
   1.21  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2.  นำงสำวนัฐสรณ์  อุเทศ  ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว  สังกัด สพป.ชพ. 1  ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
     2.1  ศึกษำ  วิเครำะห์  วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถด ำเนินงำน  ตำม 
ภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.2  ศึกษำ  วิเครำะห์สภำพงำน  และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม  และ 
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2.3  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ  ตำมระเบียบ  กฎหมำยเพื่อกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและมีควำม 
น่ำเชื่อถือ 
   2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน 
บัญชี  และพัสดุแก่สถำนศึกษำ 
   2.5  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
    2.6  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     2.7  งำนประชำสัมพันธ์  และระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
    -  เป็นผู้ดูแล  และปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม 
     2.8  ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.9  ด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้ 
      2.9.1  ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีภำครัฐในระบบ  GFMIS 
       -  เงินงบประมำณ 
       -  เงินนอกงบประมำณ 
       -  เงินรำยได้แผ่นดิน 
       -  ลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
       -  รำยงำนกำรเงินในระบบ  GFMIS 
      2.9.2  ตรวจสอบกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร 
      2.9.3  ตรวจสอบใบส ำคัญ 
      2.9.4  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำย 
       2.10  ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
       2.10.1  ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
       2.10.2  ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
       2.10.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  จ ำนวน  10  ประเด็น 
       2.10.4  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.  เงินโครงกำรอำหำร
กลำงวัน  เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกรำยกำร 
       2.10.5  ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
       2.10.6  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
       2.10.6  ตรวจสอบงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
     2.11  จัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 
     2.12  ตรวจสอบงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
     2.13  สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
     2.14  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
     2.15  งำนส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำ เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
     2.16  งำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
     2.17  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1. นำงวรมำศ ศรีประจันต์   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                            
ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 18  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก  และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

1.1 บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  วินิจฉัยสั่งกำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำน ผู้เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีคุณภำพมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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1.2 ศึกษำวิเครำะห์งำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  พัฒนำกำรบริหำรงำนในกลุ่ม
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
                  1.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ หรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 

1.4 ก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบ กลั่นกรองกำรเสนองำนของข้ำรำชกำรใน
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บันทึกควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ 

1.5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจตลอดจนกำรตอบปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  

1.6 เป็นผู้แทนของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรภำยในและส่วนรำชกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มและงำนในควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1.7 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมนโยบำย สพฐ. 
1.8 กำรจัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/วำงแผนพัฒนำ 
1.9 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกรำงวัลเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 
1.10 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS 

  1.11 กำรฝึกอบรมพัฒนำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) 
  1.12 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน 
ด้วยระบบ TEPE Online 

1.13 กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำหรับข้ำรำชกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำไปรำชกำร อบรม ประชุม สัมมนำ 

1.14 กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ เกี่ยวกับงำนที่เก่ียวข้อง 
  1.15 กำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ภำยในประเทศ/ต่ำงประเทศ ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.16 กำรกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรตำมเดิม/กำรค ำนวณเงินเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญำ 
1.17 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1.18 กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 
1.19 กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระประชุมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพ่ือน ำเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
1.20 กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย และงบประมำณ (e-Mes) เกี่ยวกับงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.21 กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (ม.44) ของส่วนรำชกำร (KRS) เกี่ยวกับงำนที่เกี่ยวข้อง 

1.22 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
1.23 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติงำนแทนตำมล ำดับ ดังนี้   
(1) นำงวัลลำ ชุมมำก      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
(2) นำงอรัญญำ ทองด ี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 2. นำงวัลลำ  ชุมมำก  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 20              
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
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2.1 โครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 
2.2 โครงกำรฝึกอบรมลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว 

  2.3 โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร 
                    2.4 กำรฝึกอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนอื่น 
  2.5 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
        - รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        - รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น 
        - รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่น 

2.6 กำรคัดเลือกรำงวัลของ สพฐ. 
                           - รำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
                           - รำงวัลยอดครูผู้มีอุดมกำรณ์ 
                           - รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข 
  2.7 กำรคัดเลือกรำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 

2.8 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
  2.9 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกรำงวัลสังกัดหน่วยงำนอื่นๆ 

2.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย และงบประมำณ (e-Mes) เกี่ยวกับงำนที่เก่ียวข้อง 
  2.11 กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (ม.44) ของส่วนรำชกำร (KRS) เกี่ยวกับงำนที่เก่ียวข้อง 

2.12 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2.13 กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 
2.14 กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำไปรำชกำร

อบรม ประชุม สัมมนำ 
2.15 กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระประชุมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพ่ือน ำเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
2.16 กำรคุมทะเบียนวันลำของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.17 กำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/รำยงำนพัสดุครุภัณฑ์

ประจ ำป ี
2.18 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

           2.19 ปฏิบัติงำนแทนนำงอรัญญำ ทองดี กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

 3. นำงอรัญญำ  ทองดี  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี   22            
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

3.1 กำรรับเรื่องเข้ำใหม่จำกอ ำนวยกำร/ระบบ e-office ลงทะเบียนคุมมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
3.2 กำรออกเลขหนังสือส่งระบบ  AMSS 
3.3 กำรเวียนหนังสือรำชกำรภำยในกลุ่ม 
3.4 กำรจัดส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office /หน่วยงำนอื่น 
3.5 รำยงำนกำรไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.6 ประชำสัมพันธ์กำรอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้สถำนศึกษำในสังกัด    
3.7 กำรพัฒนำต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

  3.8 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  3.9 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
                   3.10 กำรยกย่องเชิดชูเกยีรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
          - รำงวัลคุรุสภำ 
          - รำงวัลคุรุสดุดี 
          - กำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูอำวุโส 
          - กำรคัดเลือกหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
  3.11 กำรคัดเลือกรำงวัลของ สพฐ. 
                             - รำงวัลครูดีในดวงใจ 
          - รำงวัลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ สพฐ. ดีเด่น  
  3.12 ลงทะเบียนคุมวุฒิบุตร เกียรติบัตร และโล่รำงวัล 

3.13 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม 
3.14 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  3.15 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
ในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย และงบประมำณ (e-Mes) เกี่ยวกับงำนที่เก่ียวข้อง 
  3.16 รำยงำนผลตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (ม.44) ของส่วนรำชกำร (KRS) เกี่ยวกับงำนที่เก่ียวข้อง 

3.17 กำรจัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบเพ่ือน ำเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
3.18 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 

เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
            3.19 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
           3.20 ปฏิบัติงำนแทนนำงวัลลำ ชุมมำก กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.  นำงนันท์นภัส  เกียรติมำพรศักดิ์  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        
ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 30  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  1.1 ศึกษำ  วิเครำะห์  นโยบำย  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  กำรพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

       1.2 ควบคุม  ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนและกลั่นกรองงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ตำมล ำดับ 
  1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำและดูแลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ 

1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
1.5 ด ำเนินงำนสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      1.5.1 กำรจัดท ำข้อมูลตำมโปรแกรมระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ 
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เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) ระบบก ำหนดรหัสประจ ำผู้เรียนเพื่อเข้ำรับ
บริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร (GCODE) 

      1.5.2 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      1.5.3 กำรเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  และให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ 
1.6 ด ำเนินงำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
1.7 ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

        1.7.1 กำรประสำนงำน  และให้บริกำรกำรประชุมทำงไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รำยกำร  “พุธเช้ำ  ข่ำว สพฐ.” 
  1.8 รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (KRS)  และกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)  เกี่ยวกับงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.9 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 

          1.10 ด ำเนินกำรระบบ AMSS++  ทะเบียนหนังสือส่ง  และจัดส่งงำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
      1.11 ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงขวัญศิริ  กองช่ำง   

ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
          1.12 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

.      2.  นำงขวัญศิริ  กองช่ำง ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  ต ำแหน่ง
เลขที่ อ 34  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
        2.1.1 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
           2.2.2 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (DLIT) 
           2.2.3 กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำเว็บไซต์  ระบบเครือข่ำย  และน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรบนเว็บไซต์กลุ่ม 
2.3 ด ำเนินงำนสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      2.3.1 กำรจัดท ำข้อมูลตำมโปรแกรมระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและโปรแกรมอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย    
- ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)  
- ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  
- ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS)   

      2.3.2 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      2.3.3 กำรเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  และให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ 
2.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
2.6 ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

        2.6.1 กำรประสำนงำน  และให้บริกำรกำรประชุมทำงไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สถำนศึกษำในสังกัด  และ
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  2.7 รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (KRS)  และกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)  เกี่ยวกับงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.8 ปฏิบัติงำนสำรบรรณกลุ่ม 
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   -  สมุดทะเบียนหนังสือรับ 
   -  ระบบรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร 

 2.9  กำรเบิกจ่ำยวัสดุจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มำใช้ในกลุ่ม 
    2.10  กำรลำของข้ำรำชกำรในกลุ่ม 
  2.11  กำรปฏิบัติงำนสนบัสนุนงำนประชุมกลุ่ม 
  2.12 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
  2.13 ปฏิบัติงำนแทน นำงนันท์นภัส  เกียรติมำพรศักดิ์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

      3.  นำยอณวัฒน์  นวลขนำย  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพรเขต 1   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  3.1  งำนพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดูแล  ปรับปรุง  และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรบนเว็บไซต์ของกลุ่ม  จดหมำยข่ำว  ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรผู้ใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.2  งำนพัฒนำโปรแกรมระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(AMSS++)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  ตลอดจนโปรแกรมงำนสำรบรรณในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  และพัฒนำโปรแกรมอ่ืนๆ  ตำมบริบทควำมต้องกำรใช้งำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.3  ด ำเนินกำรวิเครำะห์  และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ 
  3.4 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำเว็บไซต์ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
(Big Data)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 

3.7 ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        3.8.1 กำรประสำนงำน  และให้บริกำรกำรประชุมทำงไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สถำนศึกษำในสังกัด  และ
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.8 ปฏิบัติงำนช่วยเหลือสนับสนุน  กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  (DLTV)  และ (DLIT) 
       3.9 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 
 1. นำยสุทธิพันธ์ แสงข ำ  ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 25 ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในด้ำนนิติกำร  ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  1.1 งำนวินัยในสถำนศึกษำ  อ ำเภอเมือง และข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
   1.1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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   1.1.2 กำรสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรร้องเรียน 
      1.1.3 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัย 
   1.1.4 กำรสั่งพักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   1.1.5 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัย 
  1.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

 1.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
 1.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

  1.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
  1.6 ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบกำรกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.7 กำรเสนอให้มีกำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเกี่ยวกฎหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  1.8 กำรส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอื่น 
  1.9 จัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ อกศจ./
กศจ. 
  1.10 ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยศิลป์ชัย เผือกข ำ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  1.11 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2. นำยศิลป์ชัย  เผือกข ำ  นิติกรช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 26  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                   
กำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  2.1 งำนวินัยในสถำนศึกษำ  อ ำเภอปะทิวและอ ำเภอท่ำแซะ  
   2.1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.1.2 กำรสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรร้องเรียน 
      2.1.3 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัย 
   2.1.4 กำรสั่งพักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   2.1.5 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัย 
  2.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

 2.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
 2.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

  2.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
  2.6 ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบกำรกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.7 กำรเสนอให้มีกำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเกี่ยวกฎหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  2.8 กำรส่งหนังสือรำชกำรในระบบ e-office/หน่วยงำนอื่น 
  2.9 จัดท ำรำยละเอียดวำระกำรประชุม เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อน ำเสนอ อกศจ./
กศจ. 
  2.10 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลและปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ประจ ำกลุ่ม 
  2.11 ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยสุทธิพันธ์  แสงข ำ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  2.12 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย               
ให้เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย  ปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จเรียบร้อย  โดยยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ
และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด  หำกมีงำนเร่งด่วนที่ต้องเร่งระดมสรรพก ำลังเพ่ือให้งำนส ำเร็จโดยเร็ว     
และทันก ำหนดเวลำ  ให้ทุกคนถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
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              ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ   วันที่  15   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(นำยศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ  และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2546  ข้อ  ๓  และข้อ  4  ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม 
คร้ังที่  2/2560  เม่ือวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ.  2553   
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ.  2553 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553   
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้   
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(1) จัดทํานโยบาย   แผนพัฒนา   และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(4) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน  ส่งเสริม  การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะทํางานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น   
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ   
 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และ 

โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
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 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ไดรั้บมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดําเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน   

การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จดัทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ   

การออกบัตรประจําตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และ 

การดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
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 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน   
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด   
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 (ง) ดําเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  นั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม  
กับภารกิจ  ปริมาณ  คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  และสนับสนุนระบบ 
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ประกอบ
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม
ครั้งที่   8/2561  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
จึงออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  (๕)  (ซ)  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีอื่น ๆ  ของรัฐ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑


