
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที่  33  / 2565 

เร่ือง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

*********************************************** 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  มาตรา  24  มาตรา  72  
มาตรา  73  และมาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ลงวันที่   
22  พฤศจิกายน  2560  และฉบับที่  2  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561  และระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติการปฏิบัติราชการ  หรือการ
ด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงขอยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  
130/2564  เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  (เพ่ิมเติม)  สั่ง  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  และค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  2/2565  เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่ง  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ยกเว้นกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หน่วยตรวจสอบภายใน  และกลุ่มกฎหมายและ
คดี    โดยให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน  ตามรายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 (นายสมชาย  รองเหลือ)    
                                ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 



 
รายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ที ่ 33  / 2565 
สั่ง  ณ  วันที ่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

********************************* 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มอ านวยการมีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่จัดระบบบริหารองค์การ  การประสานงานและให้บริการ  
สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มงานภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่  ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจน  สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามบทบาทหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้  
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 4. การจัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 5.  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 6. ประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 8. ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
 
 

/1.1  ศึกษา... 
 



 1.1  ศึกษาวิเคราะห์  กฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ   
ที่เก่ียวข้อง  
 1.2 วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือให้การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  แบบแผน 
ของทางราชการ  และให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 1.3 พิจารณา  ตรวจสอบ  เสนอแนะ  เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอ  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  
ของผู้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการ  พร้อมเสนอความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่งการต่อไป 
 1.4 พิจารณา  ตรวจสอบเรื่องท่ีรับจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือส่วน
ราชการอ่ืน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าจ่ายให้กลุ่มที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
 1.5   พิจารณามอบหมายงานภายในกลุ่มอ านวยการให้บุคลากรปฏิบัติตามสภาวการณ์ความจ าเป็น
เฉพาะราย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อองค์กรและส่วนราชการ 
 1.6 ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในกลุ่มอ านวยการ  ให้สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการ 
 1.7 พิจารณา  วางแผน  เสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร  สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  มีความปลอดภัย  และผู้รับบริการมีความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.8 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบจัดระบบการท างาน  กระบวนการ ปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.9 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์ สร้างทีมงาน  เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 1.10   พิจารณา  ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.11  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 1.12  งานสวัสดิการ  สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.12.1  สวัสดิการเงินกู้  ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



/1.12.2  สวัสดิการ... 
   1.12.2 สวัสดิการเงินกู้  ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.12.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   1.12.4 การจัดสวัสดิการการให้บริการอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 1.13  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 1.14  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2565   
 1.15  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสุมาลี  บุญรัศมี  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 1.16  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.  นางสุมาลี  บุญรัศมี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 1)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2.2  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 2.3   งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานและผู้เยี่ยมชม 
 2.4  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
     -  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.   
และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ
การสรรหากรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ 
 2.6 งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.7  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 2.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/3.  นางกุสุมา... 



3.  นางกุสุมา  ขาวรมย์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 2)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3.2  งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ภายในกลุ่มอ านวยการ  และรวบรวม
รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.3  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ด าเนินการรวบรวม  และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงาน 
ในหน้าที่ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.4  งานรักษาความปลอดภัย  ออกค าสั่งเวรยามเฝูาระวังความปลอดภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.5   งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.6  งานยานพาหนะ  โดยควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้  การซ่อม  ส าหรับยานพาหนะของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.7   งานการประชุมของผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.8  งานประสานงาน 
    3.8.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    3.8.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.9  งานบริการข้อมูล  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 3.10  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
       -  งานควบคุมภายใน 
 3.11  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2565   
 
 
 

/3.12  รวบรวม... 



 3.12  รวบรวมข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  20196  
(COVID – 19)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนรายงานมาทางระบบและสรุปผลการรายงานในแต่ละสัปดาห์ 
 3.13  งานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
 3.14  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 3.15   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 3.16  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 4.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 4.2 งานด าเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
 4.3  งานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก
ส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
 4.4  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 4.5  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้บริการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้พร้อมใช้งานได้โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 4.6  งานประชาสัมพันธ์ 
   4.6.1  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน – ภายนอกองค์กร 
   4.6.2 งานเผยแพร่  ข้อมูล  ข่าวสารและผลงาน 
   4.6.3 วิเคราะห์  วางแผน  ปรับปรุง  ออกแบบ  งานด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก้าวหน้า  และมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 
 
 

/4.6.4  งานประสาน... 



   4.6.4  งานประสาน  ติดต่อชี้แจง  ขอความร่วมมือ  ให้ความร่วมมือและท าความเข้าใจ 
ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 
   4.6.5  บันทึกภาพ  เสียง  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานในสังกัด  พร้อมประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และทางสื่อทุกชนิดตามความเหมาะสม 
   4.6.6  งานผลิตเอกสาร  วารสาร  แผ่นพับ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.6.7  งานเขียนข่าว  บทความ  ภาพข่าว  เพื่อเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิด 
   4.6.8  งานบริการข้อมูล  ข่าวสาร  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.6.9  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบ 
 4.7  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.8  งานการประชุมทีมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.9  งานพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
 4.10  งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 4.11  งานประสานงาน 
    4.11.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    4.11.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.12  งานบริการข้อมูล งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 4.13  งานประสานงาน 
 4.14  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวทัศน์วรรณ  รัตน์แก้ว  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้ 
 4.15   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
 
 
 

/จากโรงเรียน... 



จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 5.2 การจัดเก็บส าเนาประกาศ,  ค าสั่ง  เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ 
 5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมาย  และพัสดุ  ของกลุ่มงาน/หน่วยงาน ภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ 
 5.4 รับผิดชอบการส่งหนังสือราชการ  พัสดุสิ่งของ  และอ่ืน ๆ  ทางไปรษณีย์ 
 5.5 งานรับเอกสาร  วารสาร  สิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  ที่ไม่เข้ากลุ่มใด  ตรวจสอบ  ตรวจนับ  และ
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.6  งานการยืม  การเก็บรักษา  ท าลายหนังสือ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.7 บันทึกเสนอซื้อวัสดุส าหรับใช้ในส านักงานที่เป็นของใช้ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.8 งานการขอเบิกวัสดุส านักงานจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือใช้ในกลุ่มอ านวยการ 
 5.9  งานทะเบียนคุมเกียรติบัตรและใบอนุโมทนาบัตร 
 5.10   งานประสาน รับผิดชอบในส่วนงานการรับบริจาค  การกุศล  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ   
ที่หน่วยงานภายในและภายนอกขอความร่วมมือมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 5.11   งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าทะเบียน
นัดไปราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือร่วมพิธีต่าง ๆ   ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.12   ทะเบียนเอกสารลับ  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนรับหนังสือลับ  ลงทะเบียนรับหนังสือลับ 
และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
 5.13  งานเฝูาระวังการตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ลูกจ้างในสังกัด 
 5.14  งานตรวจสอบบัญชีการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.15  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.16  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 5.17  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  นางอารี  สายสวาท  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งแม่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 6.1  เปิด – ปิดประตู  หน้าต่าง  และตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 6.2  รับผิดชอบ ดูแล   ท าความสะอาด   เช็ดโต๊ะ,  เก้าอ้ี,  ถูพ้ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 6.3  บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ส าหรับการประชุม  และส าหรับผู้มาติดต่อราชการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมจัดเก็บและท าความสะอาดจาน  ชาม  แก้วน้ า  แก้วกาแฟ  และ
อุปกรณ์เครื่องครัว  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.4  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.5  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายชาลี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 6.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7.  นายชาลี  สายสวาท   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งคนสวนและดูแลความปลอดภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 7.1  ดูแลทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมส ารวจและด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 7.2  หากพบทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ไม่หวังดี
หรือผู้ประสงค์ต่อสินทรัพย์หรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ทราบโดยด่วน 
 7.3  ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 7.4  รักษาความสะอาดอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 7.5  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7.6  รดน้ าต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า  และพ้ืนที่โดยรอบบริเวณอาคาร  เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
สวยงาม  ช่วยงานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก   
ระบบสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 7.7  อ านวยความสะดวกในหน้าที่ราชการแก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน  ครู  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
 7.8  ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มต่าง ๆ  ในกรณีที่ร้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ 
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 7.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางอารี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 7.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุ่มนโยบายและแผน  มีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  เกี่ยวกับการศึกษา การจัดท านโยบายและ

แผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน  การ
จัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิกล้ม  และโอนสถานศึกษา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากการ
วิเคราะห์  บทบาท  อ านาจหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้   
  1. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
                    2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 
                    3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
                    4. ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ 
โอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
1.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.1.1  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.1.2  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
  1.1.3  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และประเมินสถานภาพ 
  1.1.4  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์ และค่านิยมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.1.5  ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษา  ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เปูาหมายและ
กรอบแผนงาน/โครงการ 
 
 

/1.1.6  น าเสนอ... 



  1.1.6  น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบต่อผู้เก่ียวข้อง  และจัดท า
เล่มเอกสารเพ่ือเผยแพร่ 
 1.1.7  สนับสนุน  ชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 1.1.8  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 1.2  งานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                        1.2.1  ศึกษา  วิเคราะห์  นโยบายรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสภาพแวดล้อม  ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ผ่านมา  สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
                        1.2.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผน 
                        1.2.3  ก าหนดจุดเน้นและเปูาหมายการพัฒนาของประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        1.2.4  แจ้งกลุ่ม/หน่วย  ด าเนินการจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเปูาหมาย 
การพัฒนา 
                        1.2.5  วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเปูาหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 1.2.6  จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาโครงการ 
 1.2.7  ตรวจสอบ ประมวลผล โครงการ วิเคราะห์ความสอคคล้องของโครงการการเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐษนของส านักงานเขตพ้ืนที่  และกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการแก้ไขปัญหาเพ่ือการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
 1.2.8  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
 1.2.9  จัดเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี  มอบให้ผู้เกี่ยวข้อง  และเผยแพร่ 
 1.2.10  ประชุมขบัเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติระดับเขตและสถานศึกษา 
 1.3  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ และแจ้งจัดสรร งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีและเร่งด่วน 

1.3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณประจ าปี 
1.3.2 งานจัดท าสถิติข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน 

สิ่งก่อสร้าง เพ่ือประกอบการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของโรงเรียนในสังกัด  
1.3.3 งานส ารวจความต้องการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ของโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
1.3.4 งานตรวจสอบประมาณการวัสดุ ปร.4(ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (ก) 
 
 

/1.3.5  งานเตรียม... 



1.3.5 งานเตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนในสังกัด และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1.3.6 งานจัดท ารายงานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.3.7 งานบันทึกข้อมูลในโปรแกรม การของบประมาณ งบลงทุน 
1.4  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ 
 1.5  การจัดตั้งเสนอของบประมาณ  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา  ประปา  ประจ าปีและเร่งด่วน
 1.6  งานจัดตั้งและเสนอขอค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
    1.7  การจัดตั้ง  รวม  เลิก  สถานศึกษา 
              1.7.1  ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
              1.7.2  จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก สถานศึกษา  
              1.7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 1.7.4  เสนอขอความเห็นชอบต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 1.7.5  ด าเนินการจัดตั้ง  รวม  เลิก  สถานศึกษา 
 1.7.6  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.7.7  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 1.8  งานบริหารงบประมาณ งบบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ 
         1.9  งานจัดสรร จัดตั้ง เสนอขอค่าเช่าบ้าน 
        1.10  งานขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
        1.11  งานขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจ าปี งานขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
                    - จัดประชุมงบเหลือจ่าย 
                    - ท ารายงานการประชุมงบเหลือจ่าย 
        1.12 งานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และข้อสังการของจังหวัด 
        1.13 ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
        1.14  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบและกลั่นกรองงานกลุ่ม
นโยบายและแผน ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
 
 
 
 

/-  งานนโยบาย... 



 - งานนโยบายและแผน 
                 - งานวิเคราะห์งบประมาณ 
                 - งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
                 - งานธุรการ 
 1.15 ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
2.  นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                    2.1  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
                       2.1.1  การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทางระบบ e-MES  หรือช่องทางที่ก าหนดและจัดท าเป็นรายงานของ
หน่วยงาน 
 2.1.2  การรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 2.1.3  การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง  และส านักงานศึกษาธิการภาค 5   
 2.1.4  การรายงานตามระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด       
 2.1.5  การรายงานการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบ e-MES หรือช่องทางที่ก าหนด 
 2.1.6  การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม  ตรวจสอบ  การน าเข้าข้อมูลและการ
รายงานผลการด าเนินงานในระบบ  eMENSCR  และการรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบ 
eMENSCR  ตามท่ีได้รับผิดชอบ 
                  2.2  งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2.2.1  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและแผน 

2.2.2  จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 
2.2.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาพัทลุง  
 
 
 

/2.3  งานจัดตั้ง... 



                  2.3  งานจัดตั้ง  จัดสรร  และเสนอของบประมาณ เสนอขอค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมรายงานข้อมูลและงบประมาณคงเหลือให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทย์  (Lab Boy) 
-  ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
-  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
-  ค่าตอบแทนจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
-  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
-  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน 
-  ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  
-  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   2.4  งานจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   2.5  งานจัดสรรและเสนอของบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
                    2.6  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอารีย์  เขียวชัย กรณีไปราชการหรือลาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
                   2.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  นางสาวมนต์นภา  บุญสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                  3.1  งานจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  3.2  งานจัดสรรงบด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาในสังกัด 
                  3.3  งานจัดสรรและเสนอขอค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 
                  3.4  งานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.4.1  งานจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1)  ค่าจัดการเรียนการสอน 
-  เงินอุดหนุนรายหัว 
-  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
-  เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 

2)  ค่าหนังสือเรียน 
3)  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5)  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
 
 

/3.5  งานวิเคราะห์... 



                  3.5  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 3.5.1  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

1)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องในด้านการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ข้อกฎหมาย  แนวนโยบายและตัวชี้วัดต่าง ๆ  ย้อนหลัง 

2)  รวบรวมข้อมูลงบประมาณงบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบ
รายจ่ายอื่นและงบลงทุน  จากกลุ่ม/หน่วย/สถานศึกษาย้อนหลัง 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและ
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4)  วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร  ระหว่างปี
ย้อนหลัง 

5)  รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่  
3.6  การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม  ตรวจสอบ  การน าเข้าข้อมูลและการรายงานผล

การด าเนินงานในระบบ  eMENSCR  และการรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบ eMENSCR  
ตามท่ีได้รับผิดชอบ 

                3.7  งานธุรการ 
 3.7.1  งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 3.7.2  งานจัดประชุมภายในกลุ่ม 
 3.7.3  จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ในกลุ่มงาน 
 3.7.4  ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในระหว่างประชุมของกลุ่มงาน 
                  3.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน  2560   
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
                    2.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   และการจัดการศึกษา 
                    3.  ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 

/4.  ด าเนินการ... 
 



                    4.  ด าเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
และการสื่อสาร 
                    5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    6.  ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

1.  ศึกษาองค์ความรู้  วิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งแนวนโยบาย          
และสถานการณ์อนาคตที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและด าเนินการวางแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
จัดการศึกษาทางไกลด้วยการใช้สื่อในการถ่ายทอดความรู้  เนื้อหาวิซา  และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ  โดยที่ผู้เรียน
และผู้สอนไม่ต้องมาพบกันแต่อาจให้มีการพบปะระหว่างผู้เรียนและผู้สอนตามความเหมาะสม  โดยเน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
 2.  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล  DLTV  DLIT  หรือรูปแบบ  หรือวิธีการในการจัดการศึกษา 
นอกเหนือไปจากรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 3.  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักการส าคัญของการศึกษาทางไกล 
 4.  ท างานเป็นทีมร่วมกับกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการขับเคลื่อน
งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)  
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.  งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  1.1  ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ  
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ศึกษา  วิเคราะห์  ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.2  จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู้
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.3  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
  1.4  ติดตามประเมินผลและรายงายผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/2.  งานพัฒนา... 



 2.  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1  วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.3  พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดทั้ง  นักเรียนและผู้ปกครองในการรับบริการในด้านต่าง ๆ  เช่น  ระบบ  DMC  Big Data  AI  
และระบบ  Cloud  เป็นต้น 
  2.4  พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการบริหารงานบุคคล  โดยความร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.5  จัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.7  สนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  เพ่ือการเรียนรู้ 
  2.8  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  3.1  พัฒนาระบบเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือการบริหาร
จัดการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
  3.2  พัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน 
  3.3  พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3.4  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
  3.3  จัดหาและพัฒนาทีมงานเพ่ือให้มีหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเชิงรุกและตามค าร้องขอของเครือข่ายสถานศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด 
  3.4  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบหลากหลายช่องทาง  เช่น  จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 
จัดท าเอกสารรายงานตามนโยบาย  เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์  เผยแพร่ผลงานต่อที่ประชุมองค์คณะบุคคล  เผยแพร่
ผลงานในการจัดประชุมต่าง ๆ  เป็นต้น  พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคและขอรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพัฒนางานเชิงระบบของหน่วยงาน 
  3.5  จัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม 
  3.6  ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในส่วนของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

/3.7  ศึกษา... 



  3.7  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบรักษาและคุ้มครองความ 
ปลอดภัยของข้อมูลตาม  พรบ.  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด 
  3.8  ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.9  ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนาและควบคุมดูแลระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้แก่  เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/กลุ่มนโยบายและแผน/ระบบบริหารการประชุม  อบรม  สัมมนา /ระบบบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (My Office) 
  3.10  งานตรวจสอบดัชนีการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศกึษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด 
   -  ตรวจสอบดัชนีปริมาณผู้ใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   -  ตรวจสอบดัชนีผู้ใช้งานเครือข่าย  UniNet  เกี่ยวกับการประชุมทางไกลกับส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -  ตรวจสอบดัชนีผู้ใช้งานโครงข่าย  UniNet  Private  เชื่อมโยงเครือข่าย
กรมบัญชีกลาง 
   -  ตรวจสอบดัชนีผู้ใช้งานโครงข่าย  CAT  Telecom  แสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   -  ตรวจสอบดัชนีการใช้งานของอินเทอร์เน็ตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพัทลุงทั้งหมด  ทุกเครือข่ายที่ผ่านระบบ  Authentication 
  3.11  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจร่วม 
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 1.  งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (Education  Management  Information 
System : EMIS)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลาและเงื่อนไข และจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองตอบความ
ต้องการผู้รับบริการเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีมาตรฐานเพียงพอในการ
บริหารจัดการ  และให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง  ประกอบด้วย 
   1.1  การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง  โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(DMC) โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา  (EMIS)  ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (AOC)  โปรแกรมข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  (BOBEC)  โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์  (MOBEC)  เป็นต้น 
 
 

/1.2  จัดท า... 



    1.2  จัดท าข้อมูลตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เช่น  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด  เป็นต้น 

1.3  ออกแบบวิธีการน าเสนอเผยแพร่  ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและบนเครือข่ายเว็บไซต์
ระบบ  Cloud  Center  ระบบ  Big  data  Al  เป็นต้น 

1.4  ให้บริการข้อมูลสารสนทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารแก่ผู้เกี่ยวข้อง
สาธารณชน 

1.5  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2.1  จัดท าและพัฒนาระบบเว็บไซต์  สพม.พัทลุง  ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  และจัดท า
เอกสารรายงานข้อมูล  และสังเคราะห์เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
 2.2  พัฒนาเพจ สพม.พัทลุง  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงาน  สพม.พัทลุง 
 2.3  พัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน 
 2.4  พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.5  พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบริหารบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 2.6  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และช่วยเหลือด้านซอฟแวร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 2.7  จัดหาและพัฒนาทีมงานเพ่ือให้มีหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเชิงรุกและตามค าร้องขอของเครือข่ายสถานศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด 
 3.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบหลากหลายช่องทาง  เช่น  จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 
จัดท าเอกสาร  รายงานตามนโยบาย  เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์  เผยแพร่ผลงานต่อที่ประชุมองค์คณะบุคคล  เผยแพร่
ผลงานในการจัดประชุมต่าง ๆ  เป็นต้น  พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคและขอรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการพัฒนางานเชิงระบบของหน่วยงาน 

4.  จัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม 
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมายภารกิจร่วม 
 
 
 

/งานธุรการ... 



งานธุรการ  
1.  ปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.  งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 มีหน้าที่ในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์  ประกอบด้วย  6  งาน  ดังนี้ 
 1.  งานการเงิน 
 2. งานบัญชี 
 3. งานบริหารพัสดุ 
 4. งานบริหารสินทรัพย์ 
 5.  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุและ
งานบริหารสินทรัพย ์
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1.  นางสาวสุชาดา สัจจากุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.1 วางแผน  เร่งรัด  ติดตาม  การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด้วยความ
โปร่งใส  รวดเร็ว  ตรวจสอบได้   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด มติคณะรัฐมนตรีทัน
ก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือ  ปรับปรุง  แก้ไข  การปฏิบัติงานในกลุ่มงาน/กลยุทธ์
รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด 

 1.3 พิจารณา  ตรวจสอบ  บันทึกเสนอหนังสือราชการ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  การขออนุมัติขอ
ความเห็นชอบ  ในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  พร้อมให้ความเห็น  ก่อนเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง   และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง    พิจารณาสั่งการ 
 1.4 เบิกจ่ายเงินงบด าเนินงาน ทุกแผนงาน/โครงการ 
   1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   1.4.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 
 
 

/1.4.3  ค่าใช้จ่าย... 



   1.4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  การประชุม  ฯลฯ 
   1.4.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
   1.4.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฯ 
 1.5 เบิกจ่ายเงินงบอุดหนุน 
   1.5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
   1.5.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 1.6 ด าเนินการและเบิกจ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ 
 1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานส่งล้างเงินยืมเงินงบประมาณ  และล้างเงินยืมในระบบ GFMIS 
 1.8 ด าเนินการด้านรับในระบบ KTB Online 
 1.9  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 1.10  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ  และด าเนินการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการท ารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญต่อกรมบัญชีกลาง
และรายการหักและส่งหนี้บ านาญ 
 1.11  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 1.12  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญตกทอด เงินช่วยพิเศษ กบข.และ กสจ. 
 1.13   บันทึกการขอรับเงินของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในระบบ e-pension 
ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินในระบบ KTB Online 
 1.14  ด าเนินการรับและเบิกจ่ายเงิน เงินยืม- ส่งล้างเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว) 
 1.15  ฝาก – ถอน  เงินประกันสัญญา/เงินรายได้สถานศึกษา พร้อมบันทึกรับและน าส่งในระบบ GFMIS 
 1.16  รับ – ส่งเงินกับธนาคาร 
 1.17  เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 1.18  ฝาก – ถอน  เงินประกันสัญญา/เงินรายได้สถานศึกษา พร้อมบันทึกรับและน าส่งในระบบ GFMIS 
 
2.  นางสมจิตต์ ใจจ้อง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 2.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม (คนที่ 2) กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2.2  การด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน เฉพาะของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 
 
 

/2.3  การด าเนินการ... 



   2.3  การด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ที่ติดกับตัวอาคาร  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 2.4 การด าเนินการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  การข้ึนทะเบียน  การขอใช้  การคืนที่ราชพัสดุ    การขึ้น
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างและการรื้อถอน 
 2.5 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขอเบิกเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รวมรายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมของโรงเรียนในสังกัด 
 2.6 การตรวจสอบหลักฐานเอกสาร  ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดตั้งไฟฟูา  ค่าขยายเขตไฟฟูาของ
โรงเรียนในสังกัด 
 2.7 การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โรงเรียนในสังกัด  ทุกแผนงานโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย 
 2.8  ขอส ารองเงิน  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมจัดท าทะเบียนคุม 
                    2.9   ขอส ารองเงิน  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมจัดท าทะเบียนคุม 
                      2.10   การตรวจสอบหลักฐานเอกสารขออนุมัติเบิกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                    2.11 การด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน เฉพาะของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 2.12  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขอเบิกเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด งบ
ด าเนินงาน  
 2.13 บันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย 
 2.14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสและรายปี 
 2.15  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.16 เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงและ
โรงเรียนในสังกัด 
                    2.17 ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ข้าราชการในสังกัดและโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศาสดา คงจรัส  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได ้
 2.18  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/3.  นางสาวศาสดา... 



3.  นางสาวศาสดา คงจรัส เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 3.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม (คนที่ 3) กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3.2  ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 3.3 ท าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (My office) 
 3.4 ด าเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ ากับกรมบัญชีกลาง 
 3.5  ด าเนินการในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างตกเบิก เงินวิทยฐานะช านาญการ เงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนช านาญการพิเศษตกเบิก ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ ากับกรมบัญชีกลาง 
 3.6  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน 
 3.7  ด าเนินการด้านจ่ายในระบบ KTB Online 
 3.8   เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณ  และตรวจสอบการโอนเงินในระบบ  Internet Banking 
 3.9   แจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  
 3.10  แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการเรียกรายงานเงิน
ประจ างวดในระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบกับทะเบียนคุมพร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/จังหวัดตรัง รวมถึงรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
เบกิจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ และน าส่งเงินสมทบประกันสังคม 
 3.11  เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพและเงินพิเศษต่าง ๆ 
 3.12 เบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ 
 3.13  เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
    3.13.1  ค่าไฟฟูา 
    3.13.2  ค่าประปา 
    3.13.3  ค่าโทรศัพท ์
    3.13.4  ค่าไปรษณีย ์
 3.14   จัดท าทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค 
 3.15  เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในส านักงาน และข้าราชการ
บ านาญ 
  3.16  เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
 
 

/3.17  ให้ค าแนะน า... 



 3.17  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ข้าราชการในสังกัดและโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสมจิตต์ ใจจ้อง กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 3.18  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
4. นางสาวอนงค์นาฏ ปัตตา จ้างเหมาบริการต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 4.1  ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 4.2 ท าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (My office) 
 4.3 การจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด   รวมถึงรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง   และการเรียกรายงานเงินประจ างวดในระบบ 
GFMIS เพ่ือตรวจสอบกับทะเบียนคุมพร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/จังหวัดพัทลุง 
รวมถึงรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
 4.4 ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.4.1 การจัดท าใบส าคัญด้านรับ  ด้านจ่าย  และด้านทั่วไป 
   4.4.2 การจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
   4.4.3 จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
   4.4.4 ตรวจสอบรายงานในระบบ  GFMIS 
   4.4.5 การปิดบัญชีประจ าปี 
   4.4.6 การจัดท ารายการปรับปรุงบัญชี 
   4.4.7 การจัดท ารายงานประจ าปี 
 4.5  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 4.6  การจัดท างบเดือน 
 4.7 การเรียกรายงานงบทดลองประจ าเดือนจากระบบ  GFMIS  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาและน าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 4.8  บันทึกขออนุมัติฎีกาเบิกเงินต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 4.9   เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ และรายงานแสดงการจ่ายเงินตรงให้เจ้าหนี้ 
 4.10 จัดเก็บงบเดือนกรณีจ่ายตรง 
 
 
 

/4.11  รับและน าส่ง... 



 4.11 รับและน าส่งเงินในระบบ  GFMIS  พร้อมเรียกรายงานการจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดิน
เบิกเกินส่งคืน รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาจากระบบ  GFMIS  และน าส่ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 4.12  การตัดจ่ายเงินในระบบ  GFMIS 
 4.13  ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS เฉพาะรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4.14  บันทึกล้างพักบัญชีสินทรัพย์  
 4.15  ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  กรรมการเก็บรักษาบัตร GFMIS 
 4.16  ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกจ่ายเงิน 
 4.17  แจ้งการโอนเงินและส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ  
ทางไปรษณีย ์
 4.18  จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้สิทธิในการกู้ 
                    4.19   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววรัศญา สินทรัพย์ กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได ้
 4.20 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
5.นางสาววรัศญา สินทรัพย์ ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1  การด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน เฉพาะของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการเช่า  การยืม  การจ าหน่ายครุภัณฑ์  การตรวจสอบครุภัณฑ์ 
ประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 5.3 จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และคิดค่าเสื่อมราคาสะสมประจ าปี  
 5.4 ควบคุมการเบิกจ่ายและเก็บพัสดุในส านักงาน 
 5.5  จัดท าทะเบียนบัญชีวัสดุ 
 5.6 เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 5.7  ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินแก่โรงเรียนในสังกัด 
 5.8  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอนงค์นาฏ ปัตตา กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล... 



กลุ่มบริหารงานบุคคล   
  มีหน้าที่ด าเนินงานการให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริมด้านบุคลากรให้กลุ่มงานต่าง ๆ  ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว  เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ปฏิบัติ  ผู้ปฏิ บัติงาน
ได้รับการพัฒนา  มีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจน าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  134  ตอนพิเศษ  295  ง  ลงวันที่  29  
พฤศจิกายน  2560   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  มีบทบาท  อ านาจหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ดังต่อไปนี้  
  1.  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  2.  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  3.  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการลาออก
จากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน  
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  6.  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  7.  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  การออกบัตร
ประจ าตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ 
  8.  ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์   และการ
ด าเนินคด ี
ของรัฐ 
  9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นายพชร  ม่ันคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษา  วิเคราะห์  กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรี  และหนังสือค าสั่ง
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 

/1.2  วางแผน... 



  1.2  วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  เร่งรัดติดตามงานตามภารกิจและแนะน าให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา 
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในกลุ่มงาน/งาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะ ๆ  
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 
  1.3  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ปรับปรุงแก้ไข  วินิจฉัยงานต่าง ๆ  ของกลุ่มพร้อมเสนอทางเลือก
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.4  พิจารณามอบหมายงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามสถานการณ์
และความจ าเป็นเฉพาะรายเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาเป็นกรณี ๆ  ไป 
  1.5  ประสานงาน  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับบุคลากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  1.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานธุรการ 
1.  นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาวิเคราะห์  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามดูแลงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสาร
บรรณสามารถด าเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2  งานสารบรรณกลุ่ม  ทั้งระบบกระดาษ  และระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
My Office  และ  e-filing       
  1.3  ประสานงานภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มอ่ืน ๆ  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
  1.4  น าเสนอ  ติดตาม  ตรวจสอบแฟูมเสนองานของกลุ่มงานต่าง ๆ 
   1.5  ด าเนินการเก่ียวกับงานประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.6  ด าเนินการเก่ียวกับการคุมทะเบียนค าสั่งในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1.7  จัดท าบันทึกนัดหมาย  แจ้งเวียนเรื่องต่าง ๆ  ให้บุคคลทราบ  และบันทึกซ๋อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.8  ปฏิบัติงานแทนนางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  กรณีท่ีบุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่  แต่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้     
  1.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/2.  นางสาวธิดารัตน์... 



2.  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาวิเคราะห์  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามดูแลงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสาร
บรรณสามารถด าเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  งานสารบรรณกลุ่ม  ทั้งระบบกระดาษ  และระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
My Office  และ  e-filing       
  2.3  ประสานงานภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มอ่ืน ๆ  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
  2.4  น าเสนอ  ติดตาม  ตรวจสอบแฟูมเสนองานของกลุ่มงานต่าง ๆ 
   2.5  ด าเนินการเก่ียวกับงานประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.6  ด าเนินการเก่ียวกับการคุมทะเบียนค าสั่งในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2.7  จัดท าบันทึกนัดหมาย  แจ้งเวียนเรื่องต่าง ๆ  ให้บุคคลทราบ  และบันทึกซ๋อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.8  ปฏิบัติงานแทนนายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่  แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้     
  2.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานวางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ  การเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ 
1.  นางสุธัญญา  เวชรังษ ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานวางแผน
อัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่ง  และวิทยฐานะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่  1)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่  หรืออยู่  แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  1.2  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง     
   1.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง  และแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว 
   1.2.2  ประสานการด าเนินงานและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
   1.2.3  ก าหนดอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
 
 
 

/1.2.4  วิเคราะห์ข้อมูล... 



   1.2.4  วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลัง 
   1.2.5  วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการใช้ตามความจ าเป็น
ความต้องการ  ความขาดแคลน  เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  1.3  งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   1.3.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3.2  น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
หน่วยงานการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3.3  ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  
สายงานบริหารสถานศึกษา  สายงานบริหารการศึกษา  และสายงานนิเทศการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐาน 
   1.3.4  ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   1.3.5  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
   1.3.6  จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  และพัฒนาฐานข้อมูลในการค านวณอัตราก าลังในสถานศึกษา
ตามท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   1.3.7  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
   1.3.8  จัดท าข้อมูลความต้องการของครูสาขาวิชาเอก  ข้อมูลความขาด/เกิน  และความ
ต้องการอัตราก าลังครูในแต่ละสาขาวิชาเอกของโรงเรียนในสังกัด 
   1.3.9  จัดท าทะเบียนควบคุมอัตราว่างของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
   1.3.10  ด าเนินการเก่ียวกับการเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   1.3.11  ด าเนินการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
และลูกจ้างประจ า 
   1.3.12  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างชั่วคราว 
   1.3.13  จัดท าข้อมูลปรับขนาดก าลังคนภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา  บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และลูกจ้างชั่วคราว 
   1.3.14  ด าเนินการเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  และการจัดสรร
อัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
 
 
 

/1.3.15  ปรับปรุง... 



   1.3.15  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  38 ค. (2) 
   1.3.16  ปฏิบัติงานแทนนายชาญณรงค์  รัตนบุรี  และนางณัฐติกา  หอมประกอบ  กรณีที่
บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่  แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
   1.3.17  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  2.1  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง     
   2.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง  และแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว 
   2.2.2  ประสานการด าเนินงานและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
   2.2.3  ก าหนดอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  หรือส่วนราชการที่
เกีย่วข้องก าหนด 
   2.2.4  วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลัง 
   2.2.5  วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการใช้ตามความจ าเป็น
ความต้องการ  ความขาดแคลน  เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  2.2  งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   2.2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.2  น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
หน่วยงานการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2.3  ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  
สายงานบริหารสถานศึกษา  สายงานบริหารการศึกษา  และสายงานนิเทศการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐาน 
   2.2.4  ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   2.2.5  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
   2.2.6  จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  และพัฒนาฐานข้อมูลในการค านวณอัตราก าลังในสถานศึกษา
ตามท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 
 
 

/2.2.7  ส่งเสริม... 



   2.2.7  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
   2.2.8  จัดท าข้อมูลความต้องการของครูสาขาวิชาเอก  ข้อมูลความขาด/เกิน  และความ
ต้องการอัตราก าลังครูในแต่ละสาขาวิชาเอกของโรงเรียนในสังกัด 
   2.2.9  จัดท าทะเบียนควบคุมอัตราว่างของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
   2.2.10  ด าเนินการเก่ียวกับการเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   2.2.11  ด าเนินการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
และลูกจ้างประจ า 
   2.2.12  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างชั่วคราว 
   2.2.13  จัดท าข้อมูลปรับขนาดก าลังคนภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา  บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และลูกจ้างชั่วคราว 
   2.2.14  ด าเนินการเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  และการจัดสรร
อัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
   2.2.15  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  38 ค. (2) 
   2.2.6  ปฏิบัติงานแทนนางณัฐติกา  หอมประกอบ  กรณีท่ีบุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
   2.2.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  3.1  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง     
   3.1.1  วิเคราะห์ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง  และแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว 
   3.1.2  ประสานการด าเนินงานและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
   3.1.3  ก าหนดอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
   3.1.4  วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลัง 
   3.1.5  วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการใช้ตามความจ าเป็น
ความต้องการ  ความขาดแคลน  เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 
 
 

/3.2  งานก าหนด... 



  3.2  งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   3.2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.2  น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
หน่วยงานการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2.3  ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  
สายงานบริหารสถานศึกษา  สายงานบริหารการศึกษา  และสายงานนิเทศการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐาน 
   3.2.4  ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   3.2.5  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
   3.2.6  จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  และพัฒนาฐานข้อมูลในการค านวณอัตราก าลังในสถานศึกษา
ตามท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   3.2.7  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
   3.2.8  จัดท าข้อมูลความต้องการของครูสาขาวิชาเอก  ข้อมูลความขาด/เกิน  และความ
ต้องการอัตราก าลังครูในแต่ละสาขาวิชาเอกของโรงเรียนในสังกัด 
   3.2.9  จัดท าทะเบียนควบคุมอัตราว่างของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
   3.2.10  ด าเนินการเก่ียวกับการเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   3.2.11  ด าเนินการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
และลูกจ้างประจ า 
   3.2.12  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างชั่วคราว 
   3.2.13  จัดท าข้อมูลปรับขนาดก าลังคนภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา  บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และลูกจ้างชั่วคราว 
   3.2.14  ด าเนินการเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  และการจัดสรร
อัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
   3.2.15  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  38 ค. (2) 
   3.2.16  ปฏิบัติงานแทนนายชาญณรงค์  รัตนบุรี  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
   3.2.17  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/งานสรรหา... 



งานสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่ม
งานสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค.  (1) (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การสอบแข่งขัน  การสสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 
  1.2  งานแต่งตั้ง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค. (2)  (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
บรรจุเข้ารับราชการ   
  1.3  งานคัดเลือก  และประเมินผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  
38  ค. (2)  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับต่าง ๆ   
  1.4  ด าเนินการเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ในส่วนของการสรรหา  และอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 
  1.5  งานคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุในต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ 
  1.6  งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
  1.7  งานรับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
  1.8  งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
    1.9  ปฏิบัติงานแทนนายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  1.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  2.1  งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค.  (1) (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การสอบแข่งขัน  การสสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกข้าราชการครู 
 
 
 

/และบุคลากร... 



และบุคลากรทางการศึกษา  การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 
  2.2  งานแต่งตั้ง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค. (2)  (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
บรรจุเข้ารับราชการ   
  2.3  งานคัดเลือก  และประเมินผลงานเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  
38  ค. (2)  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับต่าง ๆ   
  2.4  ด าเนินการเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ในส่วนของการสรรหา  และอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 
  2.5  งานคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุในต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ 
  2.6  งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
  2.7  งานรับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
  2.8  งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
    2.9  ปฏิบัติงานแทนนางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  กรณีท่ีบุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  2.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
การย้าย  การออกจากราชการ 
1.  นางพนิดา  เกลี้ยงสิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการย้าย  
การออกจากราชการ  และมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1.1  งานย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค. (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.2  งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค.  (1)  (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  กรณีการเกษียณอายุราชการ  การลาออกจากราชการ  การไล่ออกจาก
ราชการ  รวมทั้ง  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
  1.3  งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่ง 
  1.4  งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียน 
 
 
 

/1.5  งานแต่งตั้ง... 



  1.5  งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
  1.6  งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.7  งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
  1.8  งานขอกลับเข้ารับราชการ 
  1.9  งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1.10  งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
  1.11  งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
  1.12  งานคัดเลือกเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
  1.13  งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับควบ 
    1.14  ปฏิบัติงานแทนนายกิตติภัฎ  กาญจนสุวรรณ  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  2.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  นายกิตติภัฎ  กาญจนสุวรรณ  นิติกรปฏิบัติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1.1  งานย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค. (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้แก่  การย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.2  งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก  มาตรา  38  ข  
และมาตรา  38  ค.  (1)  (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  กรณีการเกษียณอายุราชการ  การลาออกจากราชการ  การไล่ออกจาก
ราชการ  รวมทั้ง  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
  1.3  งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่ง 
  1.4  งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียน 
  1.5  งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
  1.6  งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.7  งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
  1.8  งานขอกลับเข้ารับราชการ 
  1.9  งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1.10  งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
  1.11  งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
 
 
 

/1.12  งานคัดเลือก 



  1.12  งานคัดเลือกเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
  1.13  งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับควบ 
    1.14  ปฏิบัติงานแทนนางพนิดา  เกลี้ยงสิน  กรณีท่ีบุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  1.15  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานบ าเหน็จความชอบ 
1.  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบ าเหน็จ
ความชอบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า   
  1.2  เงนิตอบแทนพิเศษ  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  1.3  การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ได้แก่  การเลื่อนค่าตอบแทน  การปรับอัตรา
ค่าตอบแทน  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  1.4  การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย  ประกอบด้วย  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม  เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจ าต าแหน่งรวมทั้งการขอรับเงินรางวัลประจ าปี 

 1.5  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.6  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ 

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน 

1.7  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจ้างประจ า 

1.8  การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

ลูกจ้างประจ า 

1.9  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดท า 

ทะเบียนคุม  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.10  การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตร 

1.11  การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอพระราชทาน 

ดินการขอพระราชทานหีบศพ 

 
 
 
 

/1.12  การควบคุม... 



  1.12  การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

  1.13  งานขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

  1.14  งานขอหนังสือรับรอง 

  1.15  งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 

  1.16  งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 

    1.17  ปฏิบัติงานแทนนายธนากรณ์  เขียวท้วม  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  1.18  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  นายธนากรณ์  เขียวท้วม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  2.1  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า   
  2.2  เงินตอบแทนพิเศษ  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  2.3  การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ได้แก่  การเลื่อนค่าตอบแทน  การปรับอัตรา
ค่าตอบแทน  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  2.4  การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย  ประกอบด้วย  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม  เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจ าต าแหน่งรวมทั้งการขอรับเงินรางวัลประจ าปี 

 2.5  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.6  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ 

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน 

2.7  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจ้างประจ า 

2.8  การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

ลูกจ้างประจ า 

2.9  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดท า 

ทะเบียนคุม  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.10  การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 

/2.11  การขอพระราชทาน... 



2.11  การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอพระราชทาน 

ดินการขอพระราชทานหีบศพ 

  2.12  การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

  2.13  งานขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

  2.14  งานขอหนังสือรับรอง 

  2.15  งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 

  2.16  งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 

    2.17  ปฏิบัติงานแทนนางสาวปิยะนุช  ชูปาน  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  2.18  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานทะเบียนประวัติ/งานสารสนเทศการบริหารบุคคล 
1.  นายธนากรณ์  เขียวท้วม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติ/ 
งานสารสนเทศการบริหารบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิดของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า 
  1.2  การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3  งานจัดท าแฟูมประวัติ  การเก็บรักษา  ก.พ. 7/ กคศ. 16  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  1.4  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ  ก.พ.7/กคศ. 16 
  1.5  การจัดส่งทะเบียนประวัติ  และ  ก.พ. 7  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.6  การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน  60  วันท าการ 
  1.7  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  1.8  การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข้าราชการ 
  1.9  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟูมประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม 
  1.10  การควบคุมวันลาของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  1.11  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  1.12  งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
  1.13  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
 
 
 

/1.14  การขอยกเว้น... 



  1.14  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  1.15  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 
  1.16  งานระบบ  HRMS  สพฐ. 
  1.17  ระบบทะเบียนต่าง ๆ  ดังนี้  ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติ
เงินเดือน  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติส่วนบุคคล  ประวัติการศึกษา  อิเล็กทรอนิสก์  ระบบทะเบียน
ประวัติทางวินัย  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติเครื่องราชย์  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติการย้าย  
บรรจุ  แต่งตั้ง  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนข้อมูลอัตราก าลังอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.18  ระบบโปรแกรมค านวณเงินเดือน   
  1.19  ระบบทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ 
    1.20  ปฏิบัติงานแทนนางสาวปิยะนุช  ชูปาน  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  1.21  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  2.1  การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิดของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า 
  2.2  การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3  งานจัดท าแฟูมประวัติ  การเก็บรักษา  ก.พ. 7/ กคศ. 16  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.4  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ  ก.พ.7/ กคศ. 16 
  2.5  การจัดส่งทะเบียนประวัติ  และ  ก.พ. 7  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.6  การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน  60  วันท าการ 
  2.7  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  2.8  การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข้าราชการ 
  2.9  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟูมประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม 
  2.10  การควบคุมวันลาของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2.11  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  2.12  งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 

/2.13  การขอมีบัตร... 



  2.13  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
  2.14  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  2.15  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 
  2.16  งานระบบ  HRMS  สพฐ. 
  2.17  ระบบทะเบียนต่าง ๆ  ดังนี้  ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติ
เงินเดือน  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติส่วนบุคคล  ประวัติการศึกษา  อิเล็กทรอนิสก์  ระบบทะเบียน
ประวัติทางวินัย  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติเครื่องราชย์  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนประวัติการย้าย  
บรรจุ  แต่งตั้ง  อิเล็กทรอนิกส์  ระบบทะเบียนข้อมูลอัตราก าลังอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.18  ระบบโปรแกรมค านวณเงินเดือน   
  2.19  ระบบทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ 
    2.20  ปฏิบัติงานแทนนายธนากรณ์  เขียวท้วม  กรณีที่บุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่  หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
  2.21  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ดังต่อไปนี้  
  1.  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  2.  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  3.  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ 
  4.  ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.  ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 
  6.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางจุลีพร  โภชนาทาน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  1.2  งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

/1.3  งานพัฒนา... 



  1.3  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
  1.4  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.5  ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
ต่างประเทศ 
  1.6  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  ปกปูองคุ้มครองระบบคุณธรรม  
และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในหน่วยงานทางการศึกษา 
  1.7  ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  การประกาศ  ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ  และมอบเกียรติบัตร  โล่รางวัลพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  1.8  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  1.9  งานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมดูงานและการไปราชการ 
  1.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  มีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ถูกต้อง  และชัดเจน  สามารถน าไปใช้
เพ่ือการพัฒนาภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอ านาจหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  
ดังต่อไปนี้ 
  1.  งานประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร 
การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  2.  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน  และกระบวนการเรียนรูของผู้เรียน 
  3.  งานวิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
  4.  งานวิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา   
ประเมิน ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5.  งานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

/6.  งานศึกษา... 



  6.  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
   7.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 
1. นางณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1.1 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 
  1.2 หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอนหลักสูตรการสอนเพ่ือพัฒนา 
การอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน 
  1.3 หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  1.4 หัวหน้าโครงการอัจฉริยเกษตรประณีตในโรงเรียน 
  1.5 หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนการสอนActive Learning 
  1.6  หัวหน้างานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.7  หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.8  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.9  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.10  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอนหลักสูตรการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน  
คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน 
  1.12  โครงการโรงเรียนสุจริต 
  1.13  โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  1.14  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 
  1.15  รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตปากพะยูน  สหวิทยาเขตตะโหมด  สหวิทยาเขตควนขนุน  
และสหวิทยาเขตเมืองพัทลุง 
  1.16  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาลนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

/2.3  หัวหน้าโครงการ... 



  2.3 หัวหน้าโครงการโรงเรียนทวิศึกษา/การศึกษาเพ่ือการมีงานท า/หลักสูตรเชื่องโยง 
  2.4 หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
  2.5 หัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี21 
  2.6 หัวหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  2.7 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  2.8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/โครงการโรงเรียนคุณภาพ 

2.9 โครงการห้องเรียนสีเขียว 
  2.10 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.11 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  2.12 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.13 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่1 
  2.14  รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตปากพะยูน  และสหวิทยาเขตตะโหมด 
  2.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. นางปทิตตา  จันทร์สว่างศึกษานิเทศก์ช านาญกาพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.2 หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

  3.3 หัวหน้างานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3.4 หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.5 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
   3.6 หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   3.7 หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (TEFR) 
   3.8 หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย 
  3.9 โครงการศาสตร์พระราชา 
  3.10 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
   3.11 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.12 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.13 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.14 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 
 

/3.15  รักษาการแทน... 



   3.15 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่2 
            3.16 รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตควนขนุน  และสหวิทยาเขตเมืองพัทลุง 
  3.17  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   
4. นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  4.1 หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  4.2 หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
  4.3 หัวหน้าโครงการศาสตร์พระราชา 
  4.4 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
  4.5 หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.6 หัวหน้าโครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

4.7 หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศHCEC (ภาษาต่างประเทศ) 
  4.8 หัวหน้าโครงการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับนานาชาติ (PISA) 

4.9 หัวหน้าโครงการรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 
  4.10 หัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี21 
  4.11โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอนหลักสูตรการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน  
คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน 
  4.12 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย 
  4.13 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
   4.14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  4.15  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.16 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.17 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  4.18 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 3 
  4.19 รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตเมืองพัทลุง  และสหวิทยาเขตควนขนุน   
  4.20 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

  /5.  นางสาวรัชฎา... 



5.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์  ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  5.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.2หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
  5.3หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5.4หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  5.5หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา/Coding 
  5.6หัวหน้าโครงการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.7หัวหน้าโครงการห้องเรียนสีเขียว 
  5.8 หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต 
  5.9 หัวหน้าโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.10 โครงการการจัดการเรียนการสอนActive Learning 
   5.11โครงการโรงเรียนทวิศึกษา/การศึกษาเพ่ือการมีงานท า/หลักสูตรเชื่องโยง 
   5.12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
  5.13 หัวหน้าโครงการอัจฉริยเกษตรประณีตในโรงเรียน 
  5.14กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   5.15กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.16 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  5.17กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  5.18กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
  5.19รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่4 
  5.20  รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตตะโหมด  และสหวิทยาเขตปากพะยูน 
  5.21 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการ  การจัดการศึกษา               
ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อง ถิ่นมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ทักษะชีวิต  
คุณธรรม  จริยธรรม  จิตอาสา  การกีฬา  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  องค์กรนักเรียน  
สิทธิเด็ก  การจัดหาทุน – กองทุนการศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาส  เด็กบกพร่อง  เด็กพิการ 
 
 

/และเด็กที่มี...   



และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ร่วมกันจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  การรองรับประชาคมอาเซียน 
ในด้านการจัดการศึกษา  ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตลอดจนการด าเนินงานอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  มีอ านาจหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
  2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  
 4.  ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา  
  5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  6.  ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด   
เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน   
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน  
  7.  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  8.  ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  9.  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
     10.  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
  11.  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  12.  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  13.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
1.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
       1.1  วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  พิจารณา
กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มงานธุรการ, กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน, กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ,   
 
 
 

/กลุ่มงานส่งเสริม... 



กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
 1.2  ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  การเสนองานของบุคลากร  ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา
วินิจฉัย  และพิจารณาสั่งการ  ให้ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  มติ ครม.  ค าสั่ง  และหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้อง 
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 1.3  มอบหมายงาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  เร่งรัด  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือ  ตลอดจนแก้ไข 
ปัญหาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้ปฏิบัติงานทันตามก าหนดเวลามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 1.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้ค าแนะน า  แก้ไข
ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.5  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งในและนอกองค์การ 
                   1.6  ด าเนินการมอบหมายงานให้ข้าราชการ  บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติ 
 1.7  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

1.7.1  การจัดการศึกษาในระบบ 
         1)  งานการรับนักเรียน 

       2)  งานส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
1.7.2  การศึกษานอกระบบ 

                                   1)  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
                                   2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
                               1.7.3  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                 -  งานส่งเสริมให้สถานศึกษา  หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผน 

และก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
                    1.8  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

      -  งานส่งเสริม  สนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์กร 
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 
 
 
 

/1.9  ประสานและส่งเสริม... 



1.9  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

        -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.10  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 

           1.10.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
                             1.10.2  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          1.11  ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ อนามัย  กีฬา และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด 
เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน  
                    1.12  ส่งเสรมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  1.12.1  งานทุนการศึกษา การระดมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน 
                            1.12.2  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) 
                     1.13  งานกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) 
                1.14  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                           1.14.1  งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                             1.14.2  งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
  1.15  งานความมั่นคงแห่งชาติ 
 1.15.1  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนา  และปูองกันตนเอง  (อพป.) 
 1.15.2  งานโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน  (ปชด.)  
 1.15.3  งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน  
  1.16  ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  

1.16.1  งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา   
                              1.16.2  โครงการสถานศึกษาสีขาว  
                   1.17  การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.18  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          -  งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจดทะเบียน  
  1.19  งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 
 

/1.20  งานประสาน... 



 1.20  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
               1.21  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ   
มอบหมาย  
   -  กระทรวงมหาดไทย     -  กระทรวงวัฒนธรรม 
   -  กระทรวงสาธารณสุข     -  กระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   -  กระทรวงกลาโหม     -  กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
   -  กระทรวงแรงงาน     -  กระทรวงการต่างประเทศ   
             -  กระทรวงพลังงาน     -  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ฯลฯ 
  1.22  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
2.  นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน  ประจ าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 2.1  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และการวางแผนการแก้ไข
ปัญหา 
 2.3  ประเมิน  ส ารวจ  วิเคราะห์  สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน  เพ่ือค้นหา 
อธิบายท านายแนวโน้ม  พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  พัฒนาการ  ศักยภาพ  แรงจูงใจ  ความถนัด  บุคลิกภาพ  
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 

2.4  ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  และบ าบัดครอบครัว   
เพ่ือการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง  หรือปัญหาที่ซับซ้อน  เช่น  พฤติกรรมเสี่ยง  เรื่องยาเสพติด  การทะเลาะ
วิวาท  การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
 2.5  ปรับพฤติกรรม  ฟ้ืนฟูสภาวะจิตใจ  สังคม  อารมณ์  ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ  ยอมรับปัญหาของตนเอง  ปรับเปลี่ยนอารมณ์  ความคิด  พฤติกรรม  วิธีการปรับตัวหรือวิธี
แก้ปัญหาให้เหมาะสม 

2.6  ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ  เช่น  เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  (LD) เด็กสมาธิสั้น  
เด็กออทิสติก  เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง  เป็นต้น 

2.7  ส่งเสริม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  แก้ไขปัญหาพฤติกรรม  สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ 
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 

/2.8  รวบรวม... 



2.8  รวบรวม  ศึกษาข้อมูล  วิจัยด้านจิตวิทยา  และวิชาการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนา  
องคค์วามรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา  สุขภาพจิต 

 2.9  สรุปสถิติ  รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา  เพ่ือประกอบ        
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน  หรือโครงการ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  2.10  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2.11  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.12  ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ     
เฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  2.13  เผยแพร่   ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา  วิชาการที่ เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้  ความเข้าใจ  ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  2.14  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
   2.15  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
  2.16  งานทุนการศึกษา การระดมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน 

          2.17  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
          2.18  การปูองกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
          2.19  การด าเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน 

  2.20  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

3.  นายอิสมาแอล  บินโซ๊ะ  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
        3.1.1  งานส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

       3.1.2  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
                -  งานการจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
      -  งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา  
                -  งานตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
                -  การซื้อแบบพิมพ์ 

  3.2  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
                     3.3  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

/3.4  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ... 



                     3.4  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
  3.5  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  และวินัยนักเรียน 
                     3.6  งานสภานักเรียน  ส่งเสริม  พัฒนา  สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็ก  เยาวชนใน
สถานศึกษา 
                     3.7  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  3.8  งานกิจการนักเรียนอื่น 

3.9  ส่งเสริมปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา   
   3.10  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  นายพชร  ตันพงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
         4.1  งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
                                   - การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
       - การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
        - การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
                                   - การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 

       4.2  ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
      1)  ส่งเสริมให้มกีารจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีการแสดง 
การทองเที่ยว  งานอดิเรกต่าง ๆ  
      2)  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
      3)  การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
      4)  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 

       4.3  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
    1)  งานวิเทศสัมพันธ์  
    2)  งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ  
                            4.4  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
                             4.5  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  การพานักเรียน  นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา 
                           4.6  งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                           4.7  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                -  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และพัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

/4.8  งานส่งเสริมพิทักษ์... 



                            4.8  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
                            4.9  งานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
         4.10  งานแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ  ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
         4.11  งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                            4.12  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่ส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
  1.  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
  2.  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
  3.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  4.  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
  5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
นางสาวดาริณี  แก้วด า  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิควิธีที่ยอมรับโดยทั่วไป  
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  วิเคราะห์ ประเมินผล 
การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารการเงินและการบริหารทรัพย์สิน   
การบริหารงานด้านอ่ืน  ๆ  ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานโครงการ  ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดว่าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับต่าง ๆ  

3.  จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา 
อนุมตัิภายในเดือนกันยายนของทุกปีพร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้ง
การปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ 

5.  รายงานผลการตรวจสอบ  และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปตี่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

/6.  ติดตามผลการตรวจสอบ... 



6.  ติดตามผลการตรวจสอบและเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการ 
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามท่ีได้เสนอแนะไว้ 

7.  ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ  กฎหมายทางการเงินการคลัง  เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติจัดท าเอกสาร 
คู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี 
และการพัสดุ  ให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน 

8.  ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก  เช่น  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกลุ่มตรวจสอบภายใน   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นต้น 
 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
 กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 2.  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 3.  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 5.  ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 6.  ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 7.  ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีอ่ืน ๆ  ของรัฐ 
 8.  ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน
คดีของรัฐ 
 10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.   ก ากับ  ติดตาม  ควบคุมดูแลบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในกลุ่ม 
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  และวินิจฉัยสั่งการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่ม
กฎหมายและคด ี
  2.  งานทะเบียนรับ - ส่ง  หนังสือของกลุ่มกฎหมายและคดี  
  3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบุคลากรในสังกัด 
 4.  ด าเนินการตรวจสอบ  การสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบุคลากรในสังกัด 
 5.  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและพิจารณาด าเนินการทางวินัย  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบุคลากรในสังกัด 
 

/6.  ด าเนินการเกี่ยวกับ... 



  6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ข้าราชการ  ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด 
  7.  ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบุคลากรในสังกัด 
  8.  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  9.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง  
  10.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญา 
  11.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีแพ่ง 
  12.  ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  13.  ด าเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพย์  บังคับคดี 
  14.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน  กฎหมาย   
และงานคดีของรัฐ 
  15.  ด าเนินการงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา  หรือ  ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  16.  ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  ตอบข้อหารือเก่ียวกับข้อกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ 
กรณีท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานในสังกัด 
  17.  ให้ความช่วยเหลือแนะน า  ปรึกษา  แนวทางต่อสู้  คดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอาญา 
และคดีอ่ืน ๆ  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานในสังกัด 
  18.  งานพิจารณาร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  งานตอบข้อหารือปัญหา
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

/19.  งานเสนอ... 
  19.  งานเสนอเรื่องที่เก่ียวข้องกับ  อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   20.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   
 

******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ที่  46  / 2565 
เร่ือง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
*********************************************** 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  มาตรา  24  มาตรา  72  
มาตรา  73  และมาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ลงวันที่   
22  พฤศจิกายน  2560  และฉบับที่  2  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561  และระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติการปฏิบัติราชการ  หรือการ
ด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงขอยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  
33/2565  เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่ง  ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2565    เฉพาะกลุ่มอ านวยการ  และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  โดยให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน  ตามรายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 (นายสมชาย  รองเหลือ)    
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที ่ 46  / 2565 

สั่ง  ณ  วันที ่ 8  เมษายน  พ.ศ. 2565 
********************************* 

 

กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มอ านวยการมีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่จัดระบบบริหารองค์การ  การประสานงานและให้บริการ  
สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มงานภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่  ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจน  สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามบทบาทหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้  
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 4. การจัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 5.  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 6. ประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 8. ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
 1.1  ศึกษาวิเคราะห์  กฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ   
ที่เก่ียวข้อง 
 

/1.2  วางแผน... 



 1.2 วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือให้การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  แบบแผน 
ของทางราชการ  และให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 1.3 พิจารณา  ตรวจสอบ  เสนอแนะ  เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอ  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  
ของผู้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการ  พร้อมเสนอความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่งการต่อไป 
 1.4 พิจารณา  ตรวจสอบเรื่องท่ีรับจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือส่วน
ราชการอ่ืน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าจ่ายให้กลุ่มที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
 1.5   พิจารณามอบหมายงานภายในกลุ่มอ านวยการให้บุคลากรปฏิบัติตามสภาวการณ์ความจ าเป็น
เฉพาะราย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อองค์กรและส่วนราชการ 
 1.6 ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในกลุ่มอ านวยการ  ให้สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการ 
 1.7 พิจารณา  วางแผน  เสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร  สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  มีความปลอดภัย  และผู้รับบริการมีความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.8 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบจัดระบบการท างาน  กระบวนการ ปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.9 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์ สร้างทีมงาน  เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 1.10   พิจารณา  ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.11  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
     -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
       -  งานควบคุมภายใน 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 1.12  งานสวัสดิการ  สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.12.1  สวัสดิการเงินกู้  ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.12.2 สวัสดิการเงินกู้  ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   1.12.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   1.12.4 การจัดสวัสดิการการให้บริการอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 1.13  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกุสุมา  ขาวรมย์  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 1.14  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.  นางกุสุมา  ขาวรมย์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 1)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2.2  งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ภายในกลุ่มอ านวยการ  และรวบรวม
รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.3  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ด าเนินการรวบรวม  และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงาน 
ในหน้าที่ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.4  งานรักษาความปลอดภัย  ออกค าสั่งเวรยามเฝูาระวังความปลอดภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.5   งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.6  งานยานพาหนะ  โดยควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้  การซ่อม  ส าหรับยานพาหนะของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.7   งานการประชุมของผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.8 งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ
การสรรหากรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ 
 2.9 งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.10  งานประสานงาน 
    2.10.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    2.10.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 2.11   งานบริการข้อมูล  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
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 2.12  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
     -  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.   
และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.13   งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานและผู้เยี่ยมชม 
 2.14  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
     -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
       -  งานควบคุมภายใน 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 2.15  รวบรวมข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  20196  
(COVID – 19)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนรายงานมาทางระบบและสรุปผลการรายงานในแต่ละสัปดาห์ 
 2.16  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนันทรัฐ  คงด า  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 2.17  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 3.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 3.2 งานด าเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
 3.3  งานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก
ส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
 3.4  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 3.5  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้บริการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้พร้อมใช้งานได้โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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 3.6  งานประชาสัมพันธ์ 
   3.6.1  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน – ภายนอกองค์กร 
   3.6.2 งานเผยแพร่  ข้อมูล  ข่าวสารและผลงาน 
   3.6.3 วิเคราะห์  วางแผน  ปรับปรุง  ออกแบบ  งานด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก้าวหน้า  และมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
   3.6.4  งานประสาน  ติดต่อชี้แจง  ขอความร่วมมือ  ให้ความร่วมมือและท าความเข้าใจ 
ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 
   3.6.5  บันทึกภาพ  เสียง  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานในสังกัด  พร้อมประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และทางสื่อทุกชนิดตามความเหมาะสม 
   3.6.6  งานผลิตเอกสาร  วารสาร  แผ่นพับ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   3.6.7  งานเขียนข่าว  บทความ  ภาพข่าว  เพื่อเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิด 
   3.6.8  งานบริการข้อมูล  ข่าวสาร  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   3.6.9  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบ 
 3.7  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.8  งานการประชุมทีมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.9  งานพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
 3.10  งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 3.11  งานประสานงาน 
    3.11.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    3.11.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.12  งานบริการข้อมูล งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 3.13  งานประสานงาน 
 3.14  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวทัศน์วรรณ  รัตน์แก้ว  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้ 
 3.15   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/4.  นางสาวทัศน์วรรณ... 



4.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 4.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 4.2 การจัดเก็บส าเนาประกาศ,  ค าสั่ง  เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ 
 4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมาย  และพัสดุ  ของกลุ่มงาน/หน่วยงาน ภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ 
 4.4 รับผิดชอบการส่งหนังสือราชการ  พัสดุสิ่งของ  และอ่ืน ๆ  ทางไปรษณีย์ 
 4.5 งานรับเอกสาร  วารสาร  สิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  ที่ไม่เข้ากลุ่มใด  ตรวจสอบ  ตรวจนับ  และ
แจกจ่ายให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.6  งานการยืม  การเก็บรักษา  ท าลายหนังสือ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.7 บันทึกเสนอซื้อวัสดุส าหรับใช้ในส านักงานที่เป็นของใช้ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.8 งานการขอเบิกวัสดุส านักงานจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือใช้ในกลุ่มอ านวยการ 
 4.9  งานทะเบียนคุมเกียรติบัตรและใบอนุโมทนาบัตร 
 4.10   งานประสาน รับผิดชอบในส่วนงานการรับบริจาค  การกุศล  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ   
ที่หน่วยงานภายในและภายนอกขอความร่วมมือมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 4.11   งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าทะเบียน
นัดไปราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือร่วมพิธีต่าง ๆ  ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
พัทลุง 
 4.12   ทะเบียนเอกสารลับ  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนรับหนังสือลับ  ลงทะเบียนรับหนังสือลับ 
และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
 4.13  งานเฝูาระวังการตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ลูกจ้างในสังกัด 
 4.14  งานตรวจสอบบัญชีการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.15  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.16  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 4.17  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  นางอารี  สายสวาท  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งแม่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 5.1  เปิด – ปิดประตู  หน้าต่าง  และตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.2  รับผิดชอบ ดูแล   ท าความสะอาด   เช็ดโต๊ะ,  เก้าอ้ี,  ถูพ้ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.3  บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ส าหรับการประชุม  และส าหรับผู้มาติดต่อราชการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมจัดเก็บและท าความสะอาดจาน  ชาม  แก้วน้ า  แก้วกาแฟ  และ
อุปกรณ์เครื่องครัว  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.4  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.5  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายชาลี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 6.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  นายชาลี  สายสวาท   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งคนสวนและดูแลความปลอดภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 6.1  ดูแลทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมส ารวจและด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 6.2  หากพบทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ไม่หวังดี
หรือผู้ประสงค์ต่อสินทรัพย์หรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ทราบโดยด่วน 
 6.3  ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6.4  รักษาความสะอาดอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 6.5  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.6  รดน้ าต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า  และพ้ืนที่โดยรอบบริเวณอาคาร  เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
สวยงาม  ช่วยงานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก   
ระบบสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 6.7  อ านวยความสะดวกในหน้าที่ราชการแก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน  ครู  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
 6.8  ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มต่าง ๆ  ในกรณีที่ร้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ 
 6.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางอารี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 6.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่ส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
  1.  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
  2.  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
  3.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  4.  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
  5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางชูจิต  ทับพรหม  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.  งานควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ประสานงาน และ ตรวจคัดกรองงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2.  งานประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ได้จัดท าและประเมินตนเองตามระเบียบที่ก าหนด และรายงาน
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 

3. งานประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ  
ของทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

4. งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และสถานศึกษาในสังกัด 

5. งานให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพัทลุงและสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

6. งานจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และมีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้
หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน 

7. งานวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ได้แก่ แผนการตรวจสอบ 
ระยะยาว (Audit Universe) แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

8. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือ 
สอบทานและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

9. งานน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นแก่ฝุายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพัทลุงและสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลที่ดี 
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10. งานจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
 11. งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
2.  นางสาวดาริณี  แก้วด า  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. งานธุรการ โดยการควบคุมการรับและน าส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ รวมทั้งการ 
ประสานงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2. งานสารสนเทศ โดยจัดการข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ ใช้เป็นสารสนเทศ 
เพ่ือการตรวจสอบ การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ 

3. งานระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

4. งานประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ ของ 
ทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

5. งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด 

6. งานให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพัทลุงและสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และ 
การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

7. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือ 
สอบทานและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

8. งานจัดท ากระดาษท าการและรายงานการตรวจสอบ เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  รับทราบผลการด าเนินงาน 

9. งานจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
 10. งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง  
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

******************************************* 
 
 
 
 



 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ที่  65/2565 
เร่ือง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
*********************************************** 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  มาตรา  24  มาตรา  72  
มาตรา  73  และมาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ลงวันที่   
22  พฤศจิกายน  2560  และฉบับที่  2  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561  และระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติการปฏิบัติราชการ  หรือการ
ด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงขอยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  
46/2565  เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่ง  ณ  วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. 2565    เฉพาะกลุ่มอ านวยการ  และเพ่ิมเติมกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน  ตามรายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
รายละเอียดตามแนบท้ายนี้   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 (นายสมชาย  รองเหลือ)    
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
 
 



รายละเอียดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที ่ 65/2565 

สั่ง  ณ  วันที ่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
********************************* 

 

กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มอ านวยการมีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่จัดระบบบริหารองค์การ  การประสานงานและให้บริการ  
สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มงานภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่  ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจน  สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามบทบาทหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้  
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 4. การจัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 5.  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 6. ประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 8. ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.1  ศึกษาวิเคราะห์  กฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ   
ที่เก่ียวข้อง  
 
 

/1.2  วางแผน... 



 1.2 วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือให้การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  แบบแผน 
ของทางราชการ  และให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 1.3 พิจารณา  ตรวจสอบ  เสนอแนะ  เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอ  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  
ของผู้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการ  พร้อมเสนอความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่งการต่อไป 
 1.4 พิจารณา  ตรวจสอบเรื่องท่ีรับจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือส่วน
ราชการอ่ืน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าจ่ายให้กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
 1.5   พิจารณามอบหมายงานภายในกลุ่มอ านวยการให้บุคลากรปฏิบัติตามสภาวการณ์ความจ าเป็น
เฉพาะราย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อองค์กรและส่วนราชการ 
 1.6 ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในกลุ่มอ านวยการ  ให้สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการ 
 1.7 พิจารณา  วางแผน  เสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร  สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  มีความปลอดภัย  และผู้รับบริการมีความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.8 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบจัดระบบการท างาน  กระบวนการ ปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.9 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์ สร้างทีมงาน  เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 1.10   พิจารณา  ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.11  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
    -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  KRS 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
    -  งานควบคุมภายใน 
 1.12  งานสวัสดิการ  สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.12.1  สวัสดิการเงินกู้  ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   1.12.2 สวัสดิการเงินกู้  ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

/1.12.3  โครงการเงินทุน... 



   1.12.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   1.12.4 การจัดสวัสดิการการให้บริการอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 1.13  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางกุสุมา  ขาวรมย ์ กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 1.14  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.  นางกุสุมา  ขาวรมย์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 1)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2.2  งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ภายในกลุ่มอ านวยการ  และรวบรวม
รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.3  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ด าเนินการรวบรวม  และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงาน 
ในหน้าที่ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.4  งานรักษาความปลอดภัย  ออกค าสั่งเวรยามเฝูาระวังความปลอดภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.5   งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.6  งานยานพาหนะ  โดยควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้  การซ่อม  ส าหรับยานพาหนะของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.7   งานการประชุมของผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.9  งานบริการข้อมูล  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 2.10  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  KRS 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 2.11  รวบรวมข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  20196  
(COVID – 19)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนรายงานมาทางระบบและสรุปผลการรายงานในแต่ละสัปดาห์ 
 2.12  งานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
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 2.13  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 2.14   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนนัทรัฐ  คงด า  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได ้
 2.15  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  นางสาวเกศรัศม์ิ  เหมะจุฑา  พนักงานราชการ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 2)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3.2   งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานและผู้เยี่ยมชม 
 3.3  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
     -  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.   
และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ
การสรรหากรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ 
 3.5 งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.6  งานประสานงาน 
    3.6.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    3.6.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.7  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3.8  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2565   
 3.9  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
       -  งานควบคุมภายใน 
    -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.10  งานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
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 3.11   บันทึกเสนอซื้อวัสดุส าหรับใช้ในส านักงานที่เป็นของใช้ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.12  งานการขอเบิกวัสดุส านักงานจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือใช้ในกลุ่มอ านวยการ 
 3.13  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 3.14   ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 3.15  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 4.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 4.2 การจัดเก็บส าเนาประกาศ,  ค าสั่ง  เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ 
 4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมาย  และพัสดุ  ของกลุ่มงาน/หน่วยงาน ภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ 
 4.4 รับผิดชอบการส่งหนังสือราชการ  พัสดุสิ่งของ  และอ่ืน ๆ  ทางไปรษณีย์ 
 4.5 งานรับเอกสาร  วารสาร  สิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  ที่ไม่เข้ากลุ่มใด  ตรวจสอบ  ตรวจนับ  และ
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.6  งานการยืม  การเก็บรักษา  ท าลายหนังสือ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.7  งานทะเบียนคุมเกียรติบัตรและใบอนุโมทนาบัตร 
 4.8  งานประสาน  รับผิดชอบในส่วนงานการรับบริจาค  การกุศล  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ   
ที่หน่วยงานภายในและภายนอกขอความร่วมมือมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 4.9  งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าทะเบียนนัด
ไปราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือร่วมพิธีต่าง ๆ   ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.10   ทะเบียนเอกสารลับ  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนรับหนังสือลับ  ลงทะเบียนรับหนังสือลับ 
และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
 4.11  งานเฝูาระวังการตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ลูกจ้างในสังกัด 
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 4.12  งานตรวจสอบบัญชีการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.13  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.14  งานด าเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
 4.15  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 4.16  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้บริการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้พร้อมใช้งานได้โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 4.17  งานประชาสัมพันธ์ 
   4.17.1  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน – ภายนอกองค์กร 
   4.17.2  งานเผยแพร่  ข้อมูล  ข่าวสารและผลงาน 
   4.17.3  วิเคราะห์  วางแผน  ปรับปรุง  ออกแบบ  งานด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก้าวหน้า  และมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
   4.17.4  งานประสาน  ติดต่อชี้แจง  ขอความร่วมมือ  ให้ความร่วมมือและท าความเข้าใจ 
ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 
   4.17.5  บันทึกภาพ  เสียง  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานในสังกัด  พร้อมประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และทางสื่อทุกชนิดตามความเหมาะสม 
   4.17.6  งานผลิตเอกสาร  วารสาร  แผ่นพับ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.17.7  งานเขียนข่าว  บทความ  ภาพข่าว  เพื่อเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิด 
   4.17.8  งานบริการข้อมูล  ข่าวสาร  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.17.9  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบ 
 4.18  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.19  งานการประชุมทีมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.20  งานพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
 4.21  งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 4.22  งานบริการข้อมูล งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสังคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
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 4.23  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเกศรัศม์ิ  เหมะจุฑา  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้ 
 4.24   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.  นางอารี  สายสวาท  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งแม่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 5.1  เปิด – ปิดประตู  หน้าต่าง  และตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.2  รับผิดชอบ ดูแล   ท าความสะอาด   เช็ดโต๊ะ,  เก้าอ้ี,  ถูพ้ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.3  บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ส าหรับการประชุม  และส าหรับผู้มาติดต่อราชการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมจัดเก็บและท าความสะอาดจาน  ชาม  แก้วน้ า  แก้วกาแฟ  และ
อุปกรณ์เครื่องครัว  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.4  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.5  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายชาลี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 5.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  นายชาลี  สายสวาท   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งคนสวนและดูแลความปลอดภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 6.1  ดูแลทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมส ารวจและด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 6.2  หากพบทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ไม่หวังดี
หรือผู้ประสงค์ต่อสินทรัพย์หรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ทราบโดยด่วน 
 6.3  ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6.4  รักษาความสะอาดอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 6.5  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
และจัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.6  รดน้ าต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า  และพ้ืนที่โดยรอบบริเวณอาคาร  เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
สวยงาม  ช่วยงานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกระบบ
สาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 6.7  อ านวยความสะดวกในหน้าที่ราชการแก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน  ครู  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
 6.8  ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มต่าง ๆ  ในกรณีที่ร้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ 
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 6.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางอารี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่  ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 6.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
1.1  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1.2  ศึกษา วิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3  ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
  1.5  ประสานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานของกลุ่ม 
  1.6  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
  1.7  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
  1.8  การตรวจแฟูมเสนอเซ็น แบ่งตามกลุ่มงาน เพ่ือเสนอผ่านผู้อ านวยเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดูแล
ก ากับงานของกลุ่ม 
  1.9  งานยกเลิก / จ าหน่าย / ท าลายหนังสือราชการ 
  1.10  การดูแลปูายประชาสัมพันธ์ในห้องกลุ่มนิเทศฯ 
  1.11  ท าบันทึกและบัญชีคุมการขออนุญาตไปราชการและการลา 
  1.12  ดูแล จัดท า ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 
  1.13  งานการควบคุมภายในกลุ่มงานธุรการ 
  1.14  การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.15  การจัดท าบัญชีรายรับ – จ่ายเงินสวัสดิการของกลุ่มนิเทศฯ 
  1.16  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ 
  1.17  เก็บรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ของศึกษานิเทศก์และงานธุรการกลุ่ม 
  1.18  การจัดท า 5 ส 
  1.19  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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