
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงิานธุรการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



ก 
 

ค าน า 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตาม
บทบาท หน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวน  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจประจ า
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง  
 

 หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถสื่อสารท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และผู้รับผิดชอบสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 
 

 
                ทัศน์วรรณ   รัตนแก้ว 
 ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว  เจ้าพนักงานธุรการ  

กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สารบัญ 
หน้า 

 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
กรอบการด าเนินงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง             3 
ข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน           5 
การปฏิบัตงิานตามคาสัง่มอบหมายหน้าทีร่าชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     10 
ภาคผนวก 
- หนังสือค าสัง่ที่ 65/2565 สัง่ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบและ 
  มอบหมายการปฏิบัตริาชการของบุคลากร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ 
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กรอบการด าเนินงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 
 

     1. ด้านการปฏิบัติการ  
 

1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ            
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้  

2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการ ค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  

4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 

     2. ด้านการบริการ 
  

1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น  

2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  

           มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางที่      
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร  2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 
 
 

/3. ได้รับประกาศ... 
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร  3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่า  

4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัตงิานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง่ 
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่องาน : งาน... 



5 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

1.ชื่องาน : งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน            

และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3.ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการด าเนินงานการรับ – ส่ง การจัดท าหนังสือ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                 

การจัดการศึกษา 
4.ค าจ ากัดความ 
เจ้าหนา้ที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และผู้อ านวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
กลุ่ม หมายถึง 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดศึกษา 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
หน่วย หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน 
เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์และระบบ AMSS+ 
ผอ.กลุ่ม หมายถึง ผู้อ านวยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

       5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 

5.1.1 งานรับหนังสือราชการ 
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การรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้ส าหรับรับหนังสือที่รับจากสารบรรณกลางที่รับจากโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เป็น

เอกสารฉบับจริง หรือเรื่องที่เป็นหลักฐานทางราชการ 
 ขั้นตอนการรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 1) รับหนังสือจากสารบรรณกลางที่รับจากโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เป็นเอกสารฉบับ

จริง หรือเรื่องที่เป็นหลักฐานส าคัญทางราชการ ตรวจสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน 
2) ลงเลขทะเบียนรับ ที่ ลงวันที่ จากที่ไหน ถึงใคร เรื่องอะไร และการปฏิบัติ 
3) แจ้งผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1.2 การส่งหนังสือราชการ 
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจความถูกต้องของหนังสือว่ามีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

หากไม่มีการแก้ไข ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
(2) กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไข ด าเนินการประทับตราช่ือผู้ลงนาม และออกเลขที่ 

หนังสือโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) สแกนหนังสือราชการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด าเนินการแจ้งโรงเรียนหรือ 

หน่วยงานอื่นๆ 
(4) ส่งหนังสือฉบับจริงคืนเจ้าของเรื่อง 
(5) บริการตอบค าถาม/เรื่องที่ด าเนินการจัดส่งออกไปทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1.3 การจัดท าหนังสือราชการ 
(1) เจ้าของเรื่อง ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ ในระเบียบ            

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการน าระบบเทคโนโลยี                  
มาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

(2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่เรียบก าหนดไว้จานวน 3 ฉบับ คือ คู่ฉบับจะใส่แฟ้ม 
ของกลุ่มนิเทศเก็บ 1 ฉบับ ส าเนาสารบรรณกลางจัดเก็บ 1 ฉบับ และต้นฉบับจัดส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของ
เรื่องเก็บไว้เอง แต่สแกนฉบับจริงส่งไปทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) เจ้าของเรื่องรับงานที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องให้            
ด าเนินการแก้ไข แต่ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอผอ.กลุ่มนิเทศเพื่อผ่านแฟ้ม และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตาม สายงาน 
เพื่อพิจารณาลงนาม 

 (4) ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาลงนามหนังสือราชการเรียบร้อย ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่ค าสั่ง โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                    
โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ 
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5.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสรจ็แล้ว คือ การเก็บหนังสือทีป่ฏิบตัิเสร็จเรียบร้อยแล้วและไมม่ ี
อะไรทีจ่ะต้องปฏิบัติต่อไปอกี 

(3) การเก็บไว้เพือ่ใช้ในการตรวจสอบ คือ การเกบ็หนงัสอืทีป่ฏิบัติเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 
 

ล าดับท่ี แผนภูมิสายงาน (Flow chair) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 นาที -รับหนงัสือจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายในเอกสาร
ทั่วไป และอื่นๆ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

2. 
 
 

4 นาที -ตรวจสอบเอกสารเมือ่
หนังสือสง่มาไม่ถูกต้องสง่คืน
เจ้าของด าเนินการ 
-จัดล าดับความส าคัญความ
ความเร่งด่วนของหนังสือ
จ าแนกประเภทหนังสือ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

3. 
 
 
 

3 นาที -เสนอหนงัสอืที่ ผอ.กลุม่
นิเทศ พิจารณาว่าเป็นของ
ใครที่รบัผิดชอบ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

4. 
 
 
 

1 นาที -ส่งหนงัสือให้ผูร้ับชอบ
ด าเนินการต่อไป 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 รวม 9 นาที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัหนงัสอืจากกลุ่มอ  านวยการ 

จดัล  าดบั ตรวจสอบและแยก

ประเภทหนงัสอื เรง่ด่วน 

เสนอ ผอ.กลุ่มนิเทศ เพื่อ

พิจารณา  หนงัสอืรบัที่เขา้มา 

เจา้ของเรื่องรบัหนงัสอืด าเนินการ 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

ขั้นตอนการจัดท าหนังสือ 
 

ล าดับท่ี แผนภูมิสายงาน (Flow chair) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 นาที -เจ้าของเรื่องด าเนินการร่าง
หนังสือราชการใหเ้จ้าหน้าที่
ธุรการจัดพิมพ ์

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

2. 
 
 

10 นาที -เจ้าของเรื่องผูร้ับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

3. 
 
 
 

10 นาที/
ต่อ 1 ฉบับ 

-เสนอ ผอ.กลุม่นิเทศเพื่อ
พิจารณาหนังสือราชการที่
จัดท า 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

4. 
 
 

10 นาที -เสนอ ผอ.สพม.พัทลุง/  
รอง ผอ.สพม.พทัลงุ 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

5. 
 
 
 

10 นาที -เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลข
หนังสือสง่/ค าสัง่ ที่จัดท า
ข้ึนมาที่ผ่านการลงนามจาก 
 ผอ.สพม.พทัลงุ/  รอง ผอ.
สพม.พัทลงุ 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 รวม 75 นาที   
 

 
 

 
 
 
 

ด าเนินการรา่ง/จดัพิมพห์นงัสอืราชการ 

ตรวจสอบหนงัสอืราชการ 

เสนอ ผอ.สพม.พทัลงุ/ 

รอง ผอ.สพม.พทัลงุ 

ออกเลขที่หนงัสอื/ค าสั่ง 

เสนอ ผอ.กลุ่มนิเทศ 
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การปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้มีคาสั่ง ที่ 65/2565 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2565 
เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่
การ ศึกษามัธยมศึกษาพัทลุ ง  โดยค าสั่ งดั งกล่ าวให้ คุณปฏิบัติหน้ าที่ ตามคาสั่ งนี้  และมอบหมายให้                          
นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าทีง่านธุรการ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมลูสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่มให้สามารถด าเนินงาน 
    ตามภารกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุม่และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
    ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่ 
5. ประสานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
6. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากรทางการ  
    ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุม่งานธุรการในกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. การตรวจแฟ้มเสนอเซ็น แบง่ตามกลุม่งาน เพื่อเสนอผ่านผู้อ านวยเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลก ากับงานของกลุม่ 
9. งานยกเลิก / จ าหน่าย / ท าลายหนังสือราชการ 
10. การดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องกลุ่มนเิทศฯ 
11. ท าบันทึกและบญัชีคุมการขออนุญาตไปราชการและการลา 
12. ดูแล จัดท า ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 
13. งานการควบคุมภายในกลุม่งานธุรการ 
14. การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
15. การจัดท าบัญชีรายรับ – จ่ายเงินสวัสดิการของกลุ่มนเิทศฯ 
16. จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานกลุ่มงานธุรการ 
17. เก็บรวบรวมคูม่ือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ และการรายงานผลการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์ 
      และงานธุรการกลุม่ 
18. การจัดท า 5 ส 
19. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย 
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ขอบข่ายภารกิจงานตามท่ีได้รับมอบหมาย นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าท่ีงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

งานสารบรรณ 

 

1.งานรบั – ส่งหนงัสอืราชการ 

2.งานการจัดท าหนังสือราชการ 

3.งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
 

 

งานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.ด าเนินการเกี่ยวกบัการประชุมในกลุม่ 

2.ตรวจ กลั่นกรองการเสนอแฟ้มภายในกลุ่ม 

3.ประสานงานภายใน และภายนอก 

4.ให้การบรกิาร ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอ านวย
ความสะดวกแก่บุคลากรในส านักงานและผู้มาติดต่อ
ราชการ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ท่ี  65/2565 

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

 

กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มอ านวยการมีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่จัดระบบบริหารองค์การ  การประสานงานและให้บริการ  
สนับสนุน  ส่งเสรมิ  ให้กลุ่มงานภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่  ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความ
ถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจน  สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามบทบาทหน้าที่ขอบข่ายภารกิจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้  
 1. ปฏิบัตงิานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 4. การจัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 5.  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 6. ประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 8. ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัตงิาน  ดังนี้ 
 
 

/1.1  ศึกษา... 



 
 
 1.1  ศึกษาวิเคราะห์  กฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ   
ที่เกี่ยวข้อง  
 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  เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
ของผู้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการ  พร้อมเสนอความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สั่งการต่อไป 
 1.4 พิจารณา  ตรวจสอบเรื่องที่รับจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หรือ
ส่วนราชการอื่น  เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าจ่ายให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
 1.5   พิจารณามอบหมายงานภายในกลุม่อ านวยการใหบุ้คลากรปฏิบัติตามสภาวการณ์ความ
จ าเปน็เฉพาะราย  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อองค์กรและส่วนราชการ 
 1.6 ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างช่ัวคราว
ภายในกลุ่มอ านวยการ  ให้สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบรอ้ยมปีระสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการ 
 1.7 พิจารณา  วางแผน  เสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร  สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  มีความปลอดภัย  และผู้รับบริการมีความประทับใจและความพึงพอใจ 
 1.8 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบจัดระบบการท างาน  กระบวนการ ปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.9 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์ สร้างทีมงาน  เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 1.10   พิจารณา  ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลงุ  เพื่อสร้างความประทับใจและความพงึพอใจ 
 1.11  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
    -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  KRS 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
    -  งานควบคุมภายใน 

 
 
 

/1.12  งานสวัสดิการ... 
 
 



 
 

 1.12  งานสวัสดิการ  สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.12.1  สวัสดิการเงินกู้  ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.12.2 สวัสดิการเงินกู้  ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  กับ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.12.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู 
   1.12.4 การจัดสวัสดิการการใหบ้รกิารอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการปฏิบัตริาชการ
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพทัลงุ 
 1.13  ปฏิบัตหิน้าที่แทน  นางกุสมุา  ขาวรมย์  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรอื ปฏิบัตหิน้าที่ไม่ได ้
 1.14  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  นางกุสุมา  ขาวรมย์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป  มหีน้าที่รบัผดิชอบและปฏิบัตงิาน  ดังนี ้
 2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 1)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
 2.2   งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ภายในกลุ่มอ านวยการ  และ
รวบรวมรายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มงานเพื่อจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.3  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ด าเนินการรวบรวม  และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงาน 
ในหน้าที่ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.4  งานรักษาความปลอดภัย  ออกค าสั่งเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.5   งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน  ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.6  งานยานพาหนะ  โดยควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้  การซ่อม  ส าหรับยานพาหนะของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.7   งานการประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.9  งานบรกิารข้อมลู  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสงัคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 
 

/2.10  งานการจัด... 
 
 
 



 
 
 

 2.10  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     -  งานจัดระบบบริหาร 
      -  งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  KRS 
     -  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 2.11  รวบรวมข้อมลูการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  20196  
(COVID – 19)  ของเขตพื้นที่การศึกษาทีโ่รงเรียนรายงานมาทางระบบและสรปุผลการรายงานในแตล่ะสปัดาห์ 
 2.12  งานปรับปรงุอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
 2.13  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 2.14   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนันทรัฐ  คงด า  กรณีไปราชการ ไมอ่ยู่ ลา หรือ ปฏิบัตหิน้าที่ไม่ได ้
 2.15  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  นางสาวเกศรัศมิ์  เหมะจุฑา  พนักงานราชการ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป   มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้
 3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  (คนที่ 2)  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่/ว่าง  หรือ  อยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
 3.2   งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานและผู้เยี่ยมชม 
 3.3  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
     -  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา   
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
     -  งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.   
และคณะกรรมการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.4 งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และการสรรหากรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ 
 3.5 งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.6  งานประสานงาน 
    3.6.1  ด าเนินงานประสานงานข้อมลูพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างมปีระสทิธิภาพ  ถูกต้อง  และเป็นปจัจบุัน 
 
 
 

/3.6.2  ตดิต่อ... 
 



 
 
 

    3.6.2  ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.7  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต 
 3.8  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
และสถานศึกษา  ประจ าปงีบประมาณ  2565   
 3.9  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     -  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
       -  งานควบคุมภายใน 
    -  งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.10  งานปรับปรงุอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ระบบสาธารณูปโภค  
 3.11   บันทึกเสนอซื้อวัสดุส าหรับใช้ในส านักงานที่เป็นของใช้ส่วนกลางของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.12  งานการขอเบิกวัสดุส านักงานจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อใช้ในกลุ่ม
อ านวยการ 
 3.13  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพื่อน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 3.14   ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 3.15  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป  มหีน้าทีร่บัผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้
 4.1  งานรับหนังสือสารบรรณกลาง  รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป  เพื่อน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  My – Office   
จากโรงเรียนในสังกัด  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง,  Smart - Obec  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพัทลุง  จากส านักงานจังหวัดพัทลุง 
 4.2 การจัดเก็บส าเนาประกาศ,  ค าสั่ง  เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ 
 4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมาย  และพัสดุ  ของกลุ่มงาน/หน่วยงาน ภายในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ 
 
 
 

/4.4  รับผิดชอบ... 



 
 
 

 4.4 รับผิดชอบการส่งหนังสือราชการ  พัสดุสิ่งของ  และอื่น 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  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4.7  งานทะเบียนคุมเกียรติบัตรและใบอนุโมทนาบัตร 
 4.8  งานประสาน  รับผิดชอบในส่วนงานการรับบริจาค  การกุศล  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ   
ที่หน่วยงานภายในและภายนอกขอความร่วมมือมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 4.9  งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าทะเบียน
นัดไปราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือร่วมพิธีต่าง  ๆ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.10   ทะเบียนเอกสารลับ  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนรับหนังสือลับ  ลงทะเบียนรับหนังสือ
ลับ และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อน าจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
 4.11  งานเฝ้าระวังการตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   
ลูกจ้างในสงักดั 
 4.12  งานตรวจสอบบญัชีการมาปฏิบัตริาชการของข้าราชการ  ลูกจ้าง  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.13  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลงุ 
 4.14  งานด าเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
 4.15  ดูแลระบบการจองห้องประชุม  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์ในการประชุม  ควบคุม  ดูแลเครื่องเสียงในห้องประชุม 
 4.16  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้บริการภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้พร้อมใช้งานได้โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.17  งานประชาสมัพันธ์ 
   4.17.1  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน – ภายนอกองค์กร 
   4.17.2  งานเผยแพร่  ข้อมูล  ข่าวสารและผลงาน 
   4.17.3  วิเคราะห์  วางแผน  ปรับปรุง  ออกแบบ  งานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก้าวหน้า  และมีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 
 

/4.17.4  งานประสาน... 
 
 



 
 

   4.17.4  งานประสาน  ติดต่อช้ีแจง  ขอความร่วมมือ  ให้ความร่วมมือและท าความเข้าใจ 
ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 
   4.17.5  บันทึกภาพ  เสียง  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานในสังกัด  พร้อมประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และทางสื่อทุกชนิดตามความเหมาะสม 
   4.17.6  งานผลิตเอกสาร  วารสาร  แผ่นพับ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง 
   4.17.7  งานเขียนข่าว  บทความ  ภาพข่าว  เพื่อเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิด 
   4.17.8  งานบริการข้อมูล  ข่าวสาร  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.17.9  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชน
ทราบ 
 4.18  งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.19  งานการประชุมทีมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.20  งานพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
 4.21  งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 4.22  งานบรกิารข้อมลู งานเผยแพร่ข้อมลู  ข่าวสารและผลงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สาธารณชนทราบทางระบบเครือข่ายสงัคม  (ชุมชนออนไลน์)  เช่น 
ระบบ Line,  เฟสบุ๊ค  และเว็บไซด์  
 4.23  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเกศรัศมิ์  เหมะจุฑา  กรณีไปราชการ ไม่อยู่ ลา หรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได ้
 4.24   ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.  นางอารี  สายสวาท  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งแม่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 5.1  เปิด – ปิดประตู  หน้าต่าง  และตรวจตราความเรียบรอ้ยของอาคารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.2  รับผิดชอบ ดูแล   ท าความสะอาด   เช็ดโต๊ะ,  เก้าอี้,  ถูพื้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 
 5.3  บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ส าหรับการประชุม  และส าหรับผู้มาติดต่อราชการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมจัดเก็บและท าความสะอาดจาน  ชาม  แก้วน้ า  แก้วกาแฟ  และ
อุปกรณ์เครื่องครัว  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.4  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
และจัดโต๊ะ  เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 

/5.5  ปฏิบัติหน้าที่... 
 



 
 
 

 5.5  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายชาลี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู่ ลา หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้ 
 5.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.  นายชาลี  สายสวาท   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งคนสวนและดูแลความปลอดภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 6.1  ดูแลทรัพยส์ินของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมส ารวจและด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์  ให้อยูใ่นสภาพพรอ้มใช้งาน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 6.2  หากพบทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ไม่หวังดี
หรือผู้ประสงค์ต่อสินทรัพย์หรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ทราบโดยด่วน 
 6.3  ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6.4  รักษาความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 6.5  ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
และจัดโต๊ะ  เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.6  รดน้ าต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า  และพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคาร  เพื่อให้สภาพแวดล้อม
สวยงาม  ช่วยงานปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกระบบ
สาธารณูปโภคของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 6.7  อ านวยความสะดวกในหน้าที่ราชการแก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน  ครู  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
 6.8  ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มต่าง ๆ  ในกรณีที่ร้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ 
 6.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางอารี  สายสวาท  กรณีไปราชการ  ไม่อยู ่ ลา  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 6.10  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

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 วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

/1.4  ด าเนินการ... 
 



 
 
 

  1.4  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
  1.5  ประสานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานของกลุ่ม 
  1.6  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
  1.7  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  1.8  การตรวจแฟ้มเสนอเซ็น แบ่งตามกลุ่มงาน เพื่อเสนอผ่านผู้อ านวยเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
ก ากับงานของกลุ่ม 
  1.9  งานยกเลิก / จ าหน่าย / ท าลายหนังสือราชการ 
  1.10  การดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องกลุ่มนิเทศฯ 
  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  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

 

 

 

 

 


