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หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย นั้น 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือ  
ของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี สามารถที่จะท าให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัด และโปร่งใส   

เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น  
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงาน และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการวิเคราะห์บทบาท อ านาจ หน้าที่  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน หน่วยตรวจสอบภายใน มีบทบาท อ านาจ 
หน้าที่ที่ส าคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน 
การตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด การประเมิน
การบริหารความเสี่ยง การด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ ณ โอกาสนี้  
 

 
  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ภำคผนวก 
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561   
        ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ที่ 20/2565 ลงวันที่        
19 มกราคม 2565 เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ และบุคลากร           
ทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
        ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ที่ 152/2565 ลงวันที่          
6 พฤษภาคม 2565 เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ และบุคลากร           
ทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เพ่ิมเติม) 

 

คณะผู้จัดท ำ 

     

 

 

 
 

 
 

  
 



 

 
 
 

ส่วนที ่1   
ขอบข่ำย/ภำรกิจงำน 

 
 



 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                   หนา้ 1  

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

1.งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

สพท./สถำนศึกษำ 

2. งำนบริหำร
กำรตรวจสอบ 

1.2.1 งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี  (Financial Audit) 

1.2.3   งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 

1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
 

1.2.4  งานตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance Audit) 

1.2.6. งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

1.2.5  งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 

2.1 งานวางแผน
การตรวจสอบ

ภายใน 

2.2 งานประกัน
คุณภาพงาน

ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

1.2.7. งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง   1.1.1 งานประเมินระบบ       
การคุมภายใน 

1.2 งานตรวจสอบภายในตามประเภทการตรวจสอบ 

3.งำนธุรกำร
และ

สำรสนเทศ 

1.3 งานให้ค าปรึกษา 
1.1.2. งานประเมินความเสี่ยง 

ขอบข่ำย/ภำรกิจงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 



 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3      หนา้ 2 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นำงขวัญเรือน รุ้งตำล  ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
ในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับ ดูแล                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

(1)  งานตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
 1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง 

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 

 1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทการตรวจสอบ  
1.2.1 งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
1.2.4 งานตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

 1.3 งานให้ค าปรึกษา 

นำยเผด็จศึก  โชติกลำง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

นำงสำวรุ้งรัตตำ  วรรณเสถียร 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร 



 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3      หนา้ 3 

 

(2)  งานบริหารการตรวจสอบ 
 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 

2.1.1 การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) 
2.1.2 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) / 
       แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2.1.3 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

 2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   
(3)  งานธุรการ และสารสนเทศ 
(4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

       นำงสำวรุ้งรัตตำ  วรรณเสถียร  ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

(1)  งานตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
 1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง 

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 

 1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทการตรวจสอบ  
1.2.1 งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
1.2.4 งานตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

 1.3 งานให้ค าปรึกษา 
(2)  งานบริหารการตรวจสอบ 

 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
2.1.1 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

 2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
(3)  งานตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
      เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ    
(4)  งานธุรการ และสารสนเทศ 
(5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 

 
 
 

ส่วนที ่ 2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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1.  งำนตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วย 3 กระบวนงำนย่อย ได้แก่ 
 

 
 

1.1  งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง 

1.2  งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่น  

1.3  งำนให้ค ำปรึกษำ 
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          ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

                 ชื่อเอกสำร        :  1.  งำนตรวจสอบภำยใน 
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เร่ือง  งำนตรวจสอบภำยใน 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้บริการ ด้านความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่า 
ของการใช้จ่ายเงินในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

2.  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 

3.  เพ่ือสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ขอบเขตการด าเนินงานของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
1.  ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนี้  

      1.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมก ากับดูแล   
      1.2 ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร   
      1.3 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการด าเนินงานต่าง ๆ  
       1.4  ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของทางราชการ  
      1.5 ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  

2.  ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยมีภารกิจงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
แยกไดเ้ป็น 2 ระดับ แต่ละระดับมีขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  งำนตรวจสอบภำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีขอบเขตงานตรวจสอบ 
แยกเรื่องได ้ดังนี้ 

1)  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ  

2)  ประเมินระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุ ่ม 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    

3)  ตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)  

4)  ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน   
5)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
6)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่ก าหนด  
7)  ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.  งำนตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่องได้ ดังนี้ 
1)  การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ นโยบาย สพฐ. 

รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ  
                     2)  การตรวจสอบการเงินการบัญชี 

3)  ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
4)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  
5)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่ก าหนด   
6)  ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งำนตรวจสอบภำยใน สามารถแยกประเภทการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้ ดังนี้   
1.  งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)    
2.  งานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)  
3.  งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
4.  งานตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)   
5.  งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)  
6.  งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)    
7.  งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบที่ก าหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดังนี้  

1.  กำรตรวจสอบทำงกำรเงินบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ 
ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง  ๆ ว่ามีเพียงพอ 
ที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทาน
ได ้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได ้

2.  กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาว่าเป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  

3.  กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบ 
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือให้ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดี           
และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

4.  กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด  
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในประกอบด้วย 

5.  กำรตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล 
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ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ 
ทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร   

6.  กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ 
รวมทั้งการบริหารด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส   

7.  กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึงการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระท าที่ส่อ 
ไปในทางทุจริตผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง  
ผลเสียหาย หรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม

และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 กำรบริกำรให้หลักประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือน าผลมา
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลองค์กร             
เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
 กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ หมายถึง การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและบริการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ  
และปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน    

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3) ขั้นตอนการจัดท ารายงานและติดตามผล  

 นอกจากนี้ ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้  

     1.  วำงแผนกำรตรวจสอบ มีขั้นตอนย่อย คือ 
1.1 ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและจ านวนเงิน 
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ที่ได้รับ หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างานหรือสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงาน
หรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หน่วยงานต้องจัดท า/จัดส่ง และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมทั้ง 
ท าความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมิน
ความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ   

1.2 ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายในของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้จัดท า และประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนด โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม 
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.3 ประเมินควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยง ในระดับ
หน่วยงานในทุกกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็ได้ตาม
ความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.4 จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะคือ  
                 1.4.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ปี โดยมี

แผนการตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา 

                 1.4.2 แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ และมีงานตามนโยบายที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือ สพฐ. ให้ความส าคัญ 

       ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการตรวจสอบเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อได้รับการอนุมัติแผนแล้ว ส าเนาแผน 
การตรวจสอบแจ้งให้ สพฐ. ทราบ ส าหรับองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ  

1.5 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ในแต่ละเรื่อง
ของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ 
พร้อมเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 

2.   กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนก าหนด                 
โดยมีขั้นตอนย่อย คือ   

2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ 
การซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก าหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขต หรือประสาน
ขอข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ    

2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจ ท าการตรวจสอบ 
โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวบข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ 
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และปิดตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ 
เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 

2.3 เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานกระดาษท าการและสรุปผล 
การตรวจสอบ   

     3.  กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน  
เป็นเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์ 
และสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีแจ้งให้ สพฐ. ทราบ ภายใน  
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี หรือภายในระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด   
 3.2 การติดตามผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องติดตามผลว่าผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไร และหน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ การติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผล
การติดตามใหผู้้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม    

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
3. หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 
   ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
5. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
6. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
7. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา :  
   หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
8. หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการ  
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549   
9. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

              ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                           

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
กระดาษท าการต่าง ๆ  
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7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็                 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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1.1  งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง 
 

 
 

1.1.1  งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 

1.1.2  งำนประเมินควำมเสี่ยง 
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ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

            ชื่อเอกสำร        :  1.1.1  งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  
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เร่ือง งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ทราบระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีอยู่ 
มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 

2.  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ ได้ผลส าเร็จ  
ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าเพียงใด 

3.  เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
1.  สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีอยู่ 

ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 
2.  สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทุกกลุ่มงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จัดท าไว้ ว่าได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย เพียงใด   
3.  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และจัดท ารายงานผลการสอบทานการควบคุม 

ของผู้ตรวจสอบภายใน    

3. ค ำจ ำกัดควำม 
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมที่มีอยู่

ในทุกกลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบ
การควบคุมที่ก าหนดไว้ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์และหาสาเหตุ  
ที่เกิดขึ้นเพ่ือสรุปผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ที่ส่วนราชการจัดท า โดยจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค. 6) เพ่ือเป็นรายงานประกอบกับรายงานต่าง ๆ ที่กลุ่มอ านวยการจัดท า ได้แก่ แบบ ปค. 4 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน, แบบ ปค. 5  รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ก่อนจัดท า แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
ส่งให้ สพฐ. ดังนั้น การด าเนินการในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่สามารถสรุปผล และจัดท ารายงานผล 
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การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ได้ทันเวลา 
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังนี้   

1.  ศึกษาข้อมูลของกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้ในปีปัจจุบัน และการปรับปรุงการควบคุมใหม่  
ว่ามีอะไรบ้าง    

2.  จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน       
3.  ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในส่วนที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้แล้ว  

และที่ไม่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดวางไว้แล้ว ครอบคลุม
ภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    

4.  สอบทานผลการปฏิบัติงานว่ากิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้ สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงใด  
ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ท าการตรวจสอบแล้วตามแผนการตรวจสอบประจ าปีก าหนด          

5.  ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ โดยการเปรียบเทียบผล 
การปฏิบัติงานที่สุ่มตรวจ กับระบบการควบคุมที่ก าหนดไว้ ว่าสามารถลดความเสี่ยงส าคัญได้หรือไม่ เพียงใด  
หรือมีความเสี่ยงใดที่ต้องกิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติม    

6.  จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
(แบบ ปค. 6) ส่งให้กลุ่มที่รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  

7.  กลุ่มที่รับผิดชอบฯ เสนอรายงานทั้งหมด ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พิจารณาก่อนลงนามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ตามแบบ ปค. 1 
เพ่ือส่ง สพฐ. ต่อไป   

8.  รวบรวมข้อมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบต่อไป 

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
    ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
2.  มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
1.  แบบสอบถาม /กระดาษท าการ   
2.  รายงานแบบ ปส. 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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   ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   ชื่อเอกสำร        :  1.1.2  งำนประเมินควำมเสี่ยง  
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เร่ือง งำนประเมินควำมเสี่ยง 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ  
และเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ  

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน หรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
ควำมเสี่ยง (Risk) สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

หรืออาจหมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีผลกระทบ  
ให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปล่าและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการท าให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเบี่ยงเบนไป 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใด หรือเงื่อนไข  
อย่างใด ที่จะมีผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประเมินความเสี่ยงจึงเป็นแนวคิด  
ในเชิงป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบกับองค์กร  

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนงานที่เชื่อมต่อมาจากการประเมินระบบควบคุมภายใน  
ซึ่งในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเสมอ ส าหรับ
กระบวนงานนี้ เป็นการน าเสนอการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  
และแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการนี้โดยเฉพาะให้ศึกษา
เพ่ิมเติม ทั้งนี้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ดังนี้   

1. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมโดยรวม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้าง กลยุทธ์การด าเนินงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ส าคัญ ๆ ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในเบื้องต้น กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. ศึกษำท ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยงำน ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม  
3. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น โครงสร้าง ผังทางเดินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูล 

ผลการด าเนินงานของทุกกลุ่ม ทั้งจากภายในและภายนอก   
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4. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ของหน่วยงานหรือของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่มีการจัดวาง
แล้ว และยังไม่จัดวาง ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

5. ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยแยกปัจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการบริหารแต่ละด้าน ซึ่งตามแนวทาง 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารความรู้  
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งการก าหนดปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อยควรมี  
3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินหรืองบประมาณ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และระเบียบ   

6. วิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยอาจใช้แบบสอบถามหรือข้อตกลง จากทุกกลุ่มงาน เพ่ือก าหนดเกณฑ์
และระดับความเสี่ยงของงาน ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงแยกตามกลุ่ม หรือแยกตามกิจกรรม       

7. จัดล ำดับควำมเสี่ยง เป็นการรวบรวมและจัดล าดับของความเสี่ยงทั้งหมดที่วิเคราะห์ได้ 
โดยจัดล าดับจากมากไปหาน้อย   

8. จัดท ำบัญชีรำยกำรควำมเสี่ยง เป็นการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของประวัติหรือบัญชีรายการ
ความเสี่ยงในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ว่ามีความเสี่ยงในกิจกรรมใดบ้าง  
และมีความเสี่ยงในด้านใด 

9. น ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงไปใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นการน าผลการจัดล าดับ 
ความเสี่ยงมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงนโยบายและแผนการบริหาร  
ความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีอยู่ เรื่องที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาต้องการให้ตรวจ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน    

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ    

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบสอบถาม   
2. กระดาษท าการเก็บข้อมูล เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  
3. กระดาษท าการจัดท าปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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1.2  งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่น แยกตำมประเภทกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ 
 
 
 

1.2.1  งำนตรวจสอบทำงกำรเงินกำรบัญชี (Financial Audit) 

1.2.2   งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรตำมกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

1.2.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Audit) 

12.4   งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) 

1.2.5  งำนตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) 

1.2.6  งำนตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) 

1.2.7 งำนตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

1.2.8 งำนตรวจสอบอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
- งำนตรวจสอบกำรใชจ้่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
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  ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

             ชื่อเอกสำร        :  1.2.1  งำนตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี  
                                                (Financial Audit) 
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เร่ือง งำนตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี (Financial Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา   
ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดต่าง ๆ หรือการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม 
 2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน  
 3. สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา   
ในด้านการบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงิน ว่าถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และการควบคุมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส   

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ทางการเงินการบัญชีว่า เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี รายการที่บันทึกและรายงาน  
ที่ปรากฏ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส และสมเหตุสมผล และมั่นใจได้ว่าการควบคุมทางการเงิน 
ที่มีอยู่ในระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การน าส่ง / น าฝาก และการเก็บรักษาเงิน  
มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) เพ่ือน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที ่
มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามาก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ   

2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน  

3. จัดท าเครื่องมือ กระดาษท าการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูล 
4. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทานการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ดังนี้ 
     -  ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ และน าส่งเงิน 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
      - ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
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      -  การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง 
 5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ   
 6. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 
รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

7. แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการด าเนินการแก้ไข
ภายในก าหนดเวลา 

8. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผลการแก้ไข  
ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด  

9. รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ทราบผลการแก้ไข 
หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

10. ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ     

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
2. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
5. คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
   ภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551 ตามล าดับ 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
    กระดาษท าการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ  

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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  ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  ชื่อเอกสำร        :  1.2.2  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  
                                                    (Compliance Audit) 
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เร่ือง  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และสถานศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลทางการเงิน         
ที่เชื่อถือได้ 

2.  เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1.  ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ว่ามีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงิน การบัญชี  
2.  ตรวจสอบพัสดุ ว่ามีการจัดหา ควบคุม และจ าหน่าย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางด้านพัสดุ     

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ว่าปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และยังเป็นการป้องปรามผู้ปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวัง รอบคอบ  
เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือทุจริตได้ 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1.  ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และข้อมูลทั่วไป  
ของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) เพ่ือน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามาก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ   

 2.  ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน  

 3.  จัดท าเครื่องมือ หรือกระดาษท าการตรวจสอบ  
 4.  ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน ของการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน การจัดซื้อจ้าง การควบคุม  
และการจ าหน่ายพัสดุ พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงกระดาษท าการ ให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปผล  
การตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้    
  5.  วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ   
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  6.  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 
รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

 7.  แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผล     
การด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 
  8.  ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผล 
การแก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด  
 9.  รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ทราบผล  
การแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 
 10.  ผลการแก้ไขท่ีเห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ     

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
5. คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    ภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551 ตามล าดับ 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
    กระดาษท าการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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          ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

          ชื่อเอกสำร        :  1.2.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  
                                                        (Operational Audit) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3      หนา้ 27 

 

เร่ือง งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตรวจทราบผลการการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ รวมถึงระบบงานใดระบบงาน
หนึ่งหรือหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานนั้นหรือหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดในหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ก าหนดมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประหยัด (Economy) หรือไม่
เพียงใด รวมตลอดท้ังการให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยให้

ความส าคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ  
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) จากการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
(Criteria)  การด า เนิ นงาน /ผลผลิต /ผลลัพธ์  ตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้หรื อ ไม่  
ถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) เกิดปัญหา/ผลกระทบ 
(Effect) มีสาเหตุ (Cause) จากเรื่องใดเพ่ือให้ข้อแนะน า (Recommendation) ที่มีคุณค่าสามารถปฏิบัติ 
ได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนด  

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. กำรวำงแผนปฏิบัติงำน แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้า 

ว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรือ กิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผลส าเร็จ    

2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดท าไว้ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษท าการ 
ให้เหมาะสม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย ๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอ
ต่อการสรุปผลการตรวจสอบ   

3. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
การปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
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พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ งรายงานควรมีสาระครบทั้ ง  5 องค์ประกอบ คือ ข้อเท็จจริ ง 
ของการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็นเรื่องของการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการควบคุมที่ เ พียงพอ  
และความเสี่ยงของกระท าที่ต่างจากเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของทางราชการในประเด็นใดบ้าง 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดท ารายงานมีขั้นตอนย่อย ๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล 
การคัดเลือกข้อมูล การร่างรายงาน และการเสนอรายงาน 

4. กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รายงานให้หน่วยรับตรวจทราบ และก าหนดเวลาให้ด าเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร  
การติดตามผลมีความส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้น 
หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และผลการด าเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้  
หรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือต้องมีการตรวจติดตามเพ่ือหาสาเหตุใหม่   
ทั้งนี้ การติดตามผลการตรวจสอบมีข้ันตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ด าเนินการติดตามผล  
และรายงานผลการติดตาม  

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

        พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
 3. หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 
            ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
 5. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
 6. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
 7. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน : 
    กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2548 
 8. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
 9. หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา :  
    หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
กระดาษท าการต่าง ๆ  

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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         ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

          ชื่อเอกสำร        :  1.2.4  งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
                                                (Performance Audit) 
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เร่ือง งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้ทราบวา่ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตามแผนงาน งาน/โครงการ 
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร  

2. เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา 

3. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

4. เพ่ือให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนิ นงาน 
ตามแผนงาน งาน/โครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การตรวจสอบการด าเนินงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/

กิจกรรม กระบวนงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
การติดตามแล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

3.  ค ำจ ำกัดควำม   
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

ตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วั ด 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน     
การตรวจสอบการด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอน ดังนี้  
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1.  กำรวำงแผนปฏิบัติงำน แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าไว้ล่วงหน้าว่า
จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง นโยบาย   
ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จโดยมีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

      1.1 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อ                  
ผลการด าเนินงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การด าเนินการ
ล่าช้า ผลผลิตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ไม่ได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 

 1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว น าประเด็นดังกล่าว 
ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่ก าหนดไว้อย่างไร ปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ 

      1.3 ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บุคลากร 
สถานที่ ระยะเวลาและทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ ควรค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตราก าลัง ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลา และงบประมาณ 

1.4 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามได้ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การตรวจสอบ เช่น ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ ที่ดี เพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุป หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง  
กับตรวจสอบ 

2.  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
การด าเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน ควรก าหนดรูปแบบกระดาษท าการ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงาน
ดังกล่าว การปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้  
         2.1 รวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะ ดังนี้ 

-  ความถูกต้องเชื่อถือได้ 
-  ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ 
-  ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 
-  ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

     2.2 วิเคราะห์และประเมินผล โดยวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง มีความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น หรือสิ่งที่ควรจะเป็นหากผลการด าเนินงาน
แตกต่างจากแผน หรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบทางตรง  
หรือทางอ้อม อย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรควรมีการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน หรือไม่อย่างไร 
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     2.3 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอ
ต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยสรุป
เป็นประเด็น 5 เรื่อง ดังนี ้

     -  หลักเกณฑ์/ สิ่งที่ควรจะเป็น 
     -  ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู ่
     -  ผลกระทบ 

-  สาเหตุ 
          -  ข้อเสนอแนะ 
     2.4 บันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบภายในน าข้อมูลที่ได้บันทึกในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียด

เพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
ผู้ตรวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
เว้นแต่ได้อนุญาตจากผู้มีอ านาจหรือหลังจากที่ได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว การเก็บกระดาษท าการ  
ควรเก็บให้สะดวกต่อการค้นหา และอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน              
การปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไป ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนประกอบของรายงาน         
มี 2 ส่วน คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดท ารายงานมีขั้นตอน    
การด าเนินงานดังนี้  

3.1 การรวบรวมข้อมูล  
3.2 การคัดเลือกข้อมูล 
3.3 การร่างรายงาน  
3.4 การเสนอรายงาน 

4.  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ  
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็น เนื่องจาก  
จะได้ทราบว่าข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการ  
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามการสั่งการนั้นหรื อไม่
อย่างไร ขั้นตอนการติดตามผล มีดังนี้   

      4.1 วางแผนการติดตามผล  
      4.2 ด าเนินการติดตามผล  
      4.3 รายงานผลการติดตาม  

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551    
3. หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 
   ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
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5. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
6. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
7. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน : 
   กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2548 
8. หนังสือคูม่ือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
9. หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ปีงบประมาณ 2549 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
 กระดาษท าการต่าง ๆ 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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    ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

    ชื่อเอกสำร          :  1.2.5  งำนตรวจสอบสำรสนเทศ  
                                                    (Information Technology Audit) 
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เร่ือง งำนตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้    

2. เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน ของระบบการเข้าถึงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลว่า รัดกุม เหมาะสม เพียงพอ   

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) หรือระบบงานในระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย  
       1.1 ระบบงบประมาณ Fund Management - FM 

     1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchase Oder - PO 
     1.3 ระบบการเงินและบัญชี Financial - FI ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อย คือ ระบบการ 

รับเงิน ระบบการจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภท 
     1.4 ระบบต้นทุน Cost Controlling - CO   
     1.5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource - HR 
2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน ของการควบคุมการน าเข้าข้อมูล และการควบคุมภายใน  

ในการด าเนินงานของแต่ละระบบงาน  

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง

เชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูล  
ในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ  
ทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร   

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมการท างาน 
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์
ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 



 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3      หนา้ 36 

 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงาน โดยน าข้อมูลที่มีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินการควบคุม
ภายในและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ที่แผนการตรวจสอบประจ าปี  
ได้อนุมัติไว้ มาประกอบพร้อมกับหาข้อมูลเพ่ิมในรายละเอียด เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ วัตถุประสงค์   
ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการจัดท าเครื่องมือกระดาษท าการบันทึกข้อมูล และก าหนด
เกณฑ์การวัดประเมินผล KPI เสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานและให้ความเห็นชอบ  

2.  ปฏิบัติงานตรวจสอบ เริ่มด้วยซักซ้อมทีมงานตรวจ และแจ้งหน่วยรับตรวจทราบวันเวลา  
ที่จะเข้าตรวจสอบ หรือขอข้อมูลล่วงหน้าที่จ าเป็น  ประชุมเปิดการตรวจสอบ อธิบายวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ ให้ผู้รับตรวจทราบ ตรวจสอบ สอบทาน จัดเก็บข้อมูล รวบรวม
หลักฐาน วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชุมปิด สรุปผลการตรวจสอบ ท าความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และหาข้อยุติ ในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน แจ้งก าหนดการออกรายงาน ขอบคุณผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง 

3.  การรายงานผล จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการแล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบ 
และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

4.  การติดตามผลการแก้ไข เป็นการติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติที่หน่วยรับตรวจรายงาน
สรุป เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบว่ามีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
หรือต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติม   

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
3. หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 

              ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
5. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
6. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
7. หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ส าหรับผู้บริหาร  
    (7 เล่ม) : กรมบัญชีกลาง   
8. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยผ่าน 
   ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ GFMIS : 
   กรมบัญชีกลาง  
9. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบระบบรับและน าส่งเงิน 
   รายได้แผ่นดิน : กรมบัญชีกลาง 
10. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
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11. หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     ปีงบประมาณ 2549 
12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
 กระดาษท าการต่าง ๆ 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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         ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

         ชื่อเอกสำร        :  1.2.6  งำนตรวจสอบกำรบริหำร  
                                                (Management Audit) 
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เร่ือง งำนตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 

1.  วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้เกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร 
ไปสู่ความเป็นเลิศ 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1. ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและการดูแลทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง  
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร  

2. ตรวจสอบการบริหารงาน ว่ามีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
ก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม  
และความโปร่งใส 

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ  
การวางแผน การควบคุมการประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง  
การบริหารด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้ง เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบความเป็นธรรม และความโปร่งใส   

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบการบริหารตามแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีที่อนุมัติไว้ ซึ่งจะมีข้อมูลส ารวจเบื้องต้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พร้อมกับ
พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูล          
ให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย ข้อมูลเบื้องต้นที่น ามาวิเคราะห์คือ 
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      1.1 วิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ความท้าทาย  
ขององค์กร ความเข้าใจในเรื่องพันธกิจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ ขององค์กร ของบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ว่ามีอะไรบ้าง สัมพันธ์กันด้วยวิธีไหน มากน้อยเพียงไร 
      1.2 วิเคราะห์นโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ การปฏิบัติ ขององค์กรมีหรือไม่ เป็นไปในลักษณะ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ผลักดัน ความรู้ความสามารถของบุคลากร  เหมาะสม สอดคล้อง 
ตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance)   
      1.3 วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
               โดยใช้ข้อมูลที่ส ารวจเบื้องต้น มาใช้ในการก าหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก าหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือกระดาษท าการ และก าหนด
ระยะเวลาการตรวจสอบ   

2. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ต่อผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทราบก าหนดวันเวลาที่จะเข้าตรวจ     
4. ปฏิบัติการตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการด าเนินงาน ซึ่งท าให้

เราทราบว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  สิ่งส าคัญก็คือ  
เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่ง  

5. สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ ประเมินผลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การพัฒนา  
ขีดสมรรถนะของบุคลากร รวมถึง การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง ว่าผลที่ได้
จากการตรวจสอบ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามแผน ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้น 
มาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากผลที่ได้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป  

6. รายงานผล และข้อเสนอแนะ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบ 
และพิจารณาสั่งการ 

7. แจ้งหน่วยรับตรวจ เพ่ือทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ได้สั่งการไว้ 

8. ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และรายงานผล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทราบ หรือสั่งการ 

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551   
3. หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 

        ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
5. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
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6. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
7. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน : 
   กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2548 
8. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
9. หนงัสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ปีงบประมาณ 2549   
10. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน  

               การบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการ 
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 
12. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality   
     Award) 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ 
 กระดาษท าการต่าง ๆ 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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          ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

          ชื่อเอกสำร        :  1.2.7  งำนตรวจสอบพิเศษ  
                                                         (Special Audit) 
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เร่ือง งำนตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือน ามาสรุปประเด็นตามการร้องเรียน หรือกรณี
สงสัยว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตเกิดข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อร้องเรียน หรือกรณีสงสัยว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริต

เกิดขึ้น รวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรม 
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง  
หรือผู้อื่น 

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก          

ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ      
อันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน            
จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการป้องกัน 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยที่จะส่อไปในทางทุจริต หรือประพฤติ 
มิชอบ เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ที่จะท าการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะเข้าไปท าการตรวจสอบ  
ณ จุดใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผน การตรวจสอบอย่างรัดกุม   
และมีแผนการปฏิบัติงานที่ดีรองรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ  โดยค านึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นว่ามีอย่างไร  
การวางแผนขั้นตอนการท างาน หาจุดที่จะเข้าตรวจโดยจัดล าดับความส าคัญงานก่อนหลัง จุดใดควรจะต้อง
ตรวจสอบก่อน ระยะเวลาและอัตราก าลังที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น 
 2. ก าหนดประเด็นหรือเรื ่องที่จะตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง เนื่องจาก              
การตรวจสอบทุกครั้งจะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อรายงาน จึงต้อง
เขียนไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ชัดเจน ว่ามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากน้อยเพียงใด  
 3. ก าหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพร้อมกัน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เลือกวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่ข้อมูลที่แท้จริงปัญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรคที่ ขัดขวาง 
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4. ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยค าของผู้เกี่ยวข้อง   
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 5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทางราชการ   
 6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อท าการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค  
และอ่ืน ๆ มาเรียบร้อยแล้ว จะมาถึงขั้นตอนการท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบ
ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความสามารถ  ความรอบรู้ ความชัดเจน 
ความช านาญของงาน รวมทั้งแสดง ให้เห็นถึงคุณค่าของรายงานหรือจะสรุปให้ง่าย ก็คือ เขียนรายงานให้ผู้มี
อ านาจอ่านเข้าใจ และสั่งการเพื่อน าไปใช้หรือถือปฏิบัติ 
 7. ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มกฎหมายและคดี) กรณีมีการสั่งการ
ให้ด าเนินการต่อทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเรื่องร้องเรียน ให้ทราบผลการด าเนินการ 
และรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ของกรมบัญชีกลาง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ 

              ว 292 ลงวันที่ 24 กันยายน 2546)  
3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ของกรมบัญชีกลาง (หนังสือกรมบัญชีกลาง  

              ที่ กค 0528.3/ว 1093 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545) 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
5. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

              (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
 กระดาษท าการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ  

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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  ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนด ำเนินงำน 

  ชื่อเอกสำร        :  1.2.8  งำนตรวจสอบอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

     - งำนตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
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เร่ือง งำนตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร  ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 2. เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานรัฐมนตรี         
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค          

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้ง

สภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียน
ในสังกัด  

2. สอบทานและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด   

3. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ตามแบบที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง

รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ศึกษาข้อมูล รายละเอียด รวมถึงแบบฟอร์มที่ต้องใช้ส าหรับการรายงานในแต่ละไตรมาส               

ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ ดังนี้ 
    งวดไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ของเดือนมกราคม (รายงานตามแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3) 
    งวดไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 ของเดือนเมษายน (รายงานตามแบบที่ 1 และแบบที่ 2) 
    งวดไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 ของเดือนกรกฎาคม (รายงานตามแบบที่ 1 และแบบที่ 2) 
    งวดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 ของเดือนตุลาคม (รายงานตามแบบที่ 1 และแบบที่ 2) 

        2. ประสานกลุ่มอ านวยการ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
        3. ท าหนังสือแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งแนบ
แบบฟอร์มการรายงาน 
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4. รวบรวมข้อมูลจากแบบการรายงานค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน          
ในสังกัด เพ่ือน ามาสรุปในแบบฟอร์มการรายงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์สาเหตุการช าระค่าหนี้สาธารณูปโภคล่าช้าหรือยังไม่ได้ช าระหนี้ และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
หนี้ค่าสาธารณูปโภค 

6. เสนอรายงานผลการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัด 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ        

7. ส่งแบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของส านักงาน          
เขตพ้ืนที่ แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน และแบบ
รายงานการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้จัดส่งทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. 
(Smart OBEC) และระบบ ARS (Action Plan System)  

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้

ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 128 ลงวันที่ 10 มีนาคม 

2563  

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
 1. แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ของ สพท. (แบบที่ 1) 

2. แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ของโรงเรียน (แบบที่ 2) 
3. แบบรายงานการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ สพท. (แบบที่ 3) 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด ดังนี้ 

งวดไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ของเดือนมกราคม 
งวดไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 ของเดือนเมษายน 
งวดไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 ของเดือนกรกฎาคม 
งวดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 ของเดือนตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3      หนา้ 48 

 

 
 

 
 
 
 

          ประเภทเอกสำร  :   คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

          ชื่อเอกสำร        :   1.3  งำนให้ค ำปรึกษำ  
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เร่ือง งำนให้ค ำปรึกษำ (Consulting) 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือให้เกิดการการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. เพื่อสนับสนุนผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา  
และสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง               
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 2. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  ขอบเขตของงานให้ค าปรึกษา กระท าได้ 2 ลักษณะ คือ ด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยมีขอบเขตการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรควบคุมภำยใน บริหำรควำมเสี่ยง กำรก ำกับดูแลที่ดี มุ่งเน้นการบริการการให้ค าแนะน า  
ให้ค าปรึกษา แก่ฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  

2. ด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรดูแลทรัพย์สิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มุ่งเน้นการบริการ 
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัด  

 3.  ค ำจ ำกัดควำม 
   งำนให้ค ำปรึกษำ หมายถึง การให้บริการ การให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับส่วนราชการ และปรับปรุงการด าเนินงานของ  
ส่วนราชการให้ดีข้ึน  

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอค าปรึกษา   
 2. ก าหนด วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา 

        3. ก าหนดทางเลือกวิธีการให้ค าปรึกษาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย    
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก  เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้

หลักการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยค านึงถึงลักษณะของค าปรึกษาที่พึงประสงค์ ดังนี้  
          -  ตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอ 

 -   ตรงตามประเด็น 
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 -   อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ 
 -   มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 -   ไม่ก่อให้ความขัดแย้งในองค์กรหรือระหว่างองค์กร 
 -   เป็นไปได้ 

5. สรุปประเด็นทางเลือกในการให้ค าปรึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการให้ค าปรึกษา มีดังนี้   
- ผู้ให้ค าปรึกษามีความพร้อม 
-   ผู้ให้ค าปรึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น   

o มีภาพลักษณ์ท่ีดี    
o มีกริยามารยาทที่ด ี  
o รับผิดชอบในงานวิชาชีพ   
o ไม่โอ้อวดเกินจริง   
o  ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน   
o ไม่สร้างความแตกร้าวในองค์กร   
o รักษาความลับ 

- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาเป็นข้อมูลจริง เชื่อถือได้ 
- ข้อเสนอแนะสามารถวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของหลักการและสมเหตุผล 
- การสื่อสารใช้วิธีการที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
- ข้อเสนอแนะน าไปปฏิบัติได้จริงและปฏิบัติแล้วได้ผลตามท่ีต้องการ 

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
2. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
4. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
5. คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    ภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551 ตามล าดับ 
6. หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง   
7. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
1. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. กระดาษท าการต่าง ๆ 
3. ตารางปฏิทินการให้ค าปรึกษา  

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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2.  งำนบริหำรกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 2 กระบวนงำนย่อย ได้แก ่
 
 
 
2.1  งำนวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน  

2.2  งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
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          ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

         ชื่อเอกสำร        :  2.1  งำนวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
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เร่ือง งำนวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งจะท าให้ทราบว่าควรตรวจสอบกิจกรรมใด  
ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ ตรวจสอบเท่าใด 
อันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรม 
และค าปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องน าวัตถุประสงค ์
และขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี  มาก าหนดวิธีการ เทคนิค  
และข้ันตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด  

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่

      1.1 แผนกำรตรวจสอบระยะยำว (Audit Universe) เป็นแผนการท างานที่จัดท าไว้ล่วงหน้า
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 - 5 ปี สัมพันธ์กับระยะเวลาการจัดท าแผน 
การของบประมาณของหน่วยงาน โดยแผนการตรวจสอบต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่  
ในความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  
  1.1.1 หน่วยรับตรวจ หมายถึง ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  
  1.1.2 เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบ           
ในแผนการตรวจสอบระยะยาว 

1.1.3 ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
            1.1.4 จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบและจ านวนวันที่
จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
      1.2 แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี 
และสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการเลือกหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบ 
ในแต่ละปี ตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยอาจมี
เรื่องท่ีจะท าการตรวจสอบตามนโยบายที่ได้รับเพิ่มเติม ประกอบด้วยสาระ ดังนี้ 
  1.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.2.2 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  1.2.3 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  1.2.4 งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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 2. ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  
โดยการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง จากการวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีด้วย เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบที่มีความส าคัญ โดยให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ได้  
โดยผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  
      2.1 เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด   
และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง     
       2.2 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ
ประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ     
      2.3 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบ และปริมาณงาน 
ที่จะท าการทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้      
      2.4 แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และเครื่องมือกระดาษท าการ เป็นการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือก
ข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมทั้งก าหนด
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม    
      2.5 ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็น  ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใดบ้าง และตรวจสอบเมื่อใด    
      2.6 สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบ  
ที่ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหา
กระดาษท าการ นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบ  
และสอบทานไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน  

3. ค ำจ ำกัดควำม  
    แผนกำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

จัดท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์  
ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่น
ทันตามก าหนดเวลา 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในทั้ง 2 ระดับ คือ แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit 

Universe) และแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติคล้ายกัน   
โดยมีร่องรอยปรากฏไว้ในกระดาษท าการในทุกขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นการเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ 
ในรายละเอียด ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นได้ 
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2. กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในที่หน่วยงานมีอยู่ ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วย  
รับตรวจได้ประเมินตนเองไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดดูเพ่ิมเติมใน 1.1.1 งานประเมินระบบ 
การควบคุมภายใน) 

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน (ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา) หรือระดับกิจกรรมก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน  
โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง (รายละเอียดดูเพ่ิมเติม 
ใน  1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง) 

4. วำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นการน าผลการจัดล าดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง 
เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่ควรน ามาวางแผนการตรวจสอบก่อนในปีแรก ๆ 
และไล่เรียงความเสี่ยงในปีถัด ๆ ไป  

ส าหรับการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ ซึ่งจะให้ความชัดเจนมากกว่าแผนการตรวจสอบระยะยาว  

5. เสนอขออนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึง
แผนการตรวจสอบระยะยาว ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และควบคุมดูแล            
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนก าหนด กรณีระหว่างปฏิบัติงานถ้าพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่ได้รับ
อนุมัติแผนแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมาณท าให้ไม่อาจด าเนินการได้ตามแผนด้วย เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  
 6. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับการ
อนุมัติแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในน าเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ เรื่องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อผู้ตรวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ    

7. เสนอขอควำมเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป     

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   พ.ศ. 2560 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551    
3. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ  
   และแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
4. หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549     
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6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
    กระดาษท าการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง  

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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         ประเภทเอกสำร  :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

          ชื่อเอกสำร        :   2.2  งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน  
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เร่ือง งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล  และนำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร 
ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือช่วยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีกลไก หรือเครื่องมือ  
ในการควบคุมก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง   
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้รับตรวจ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในมีความมั่นใจในผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 3. เพ่ือช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1. ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปี 
ที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเอง  
ของหน่วยตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง  

2. จัดท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของ     
หน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะน าไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน        
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจ  
 3. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก   

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้ 
ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการท างานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถน าไปสู่        
ผลการท างานที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ  
และผู้ที่เก่ียวข้อง  

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็น ส่งให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็น  
ของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยควรส่งแบบ
ส ารวจให้ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง  
 2. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และแบบส ารวจความคิดเห็น 
ตามรอบระยะเวลาที่ต้องการทราบผล  
 3. วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ   
แยกเป็น 2 ลักษณะคือ    
  3.1 สภาพปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของหน่วยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข 
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  3.2 ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) สาเหตุ และแนวทาง
การปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน  
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน         
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้แก่ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระความเที ่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี ่ยวชาญ  
การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน     
 5. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างน้อยปีละครั้งพร้อมเสนอ  
แนวทางการพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
หรือตามระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้รวม 41 ประเด็น 
เช่น การจัดท ากฎบัตร   
 6. รวบรวมข้อมูลที่ได้ไว้เป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนา
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป  
 7. ส่งแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และส่งสรุปผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้ สพฐ. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง 

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
1. แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง 
2. แบบส ารวจความคิดเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง   
3. แบบสอบถามอ่ืน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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เร่ือง งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 
หน่วย ตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร  ผู้ตรวจสอบ นำงขวัญเรือน  รุ้งตำล 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานทางธุรการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบฯ และเชื่อมต่อ
กับการปฏิบัติงานทางธุรการของกลุ่มอ านวยการ 
 2. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยตรวจสอบภายในให้กับผู้รับบริการ  
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับการวางแผนการตรวจสอบ 
 4. เพ่ือให้มีข้อมูลทางวิชาการเพ่ือใช้ในการจัดการความรู้   

2.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1. ควบคุมการรับและน าส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบ  

ของทางราชการ  
2. ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ   
3. จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ  

เพ่ือการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้     

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
งำนธุรกำรและสำรสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการ เพ่ือน ามา 

ซึ่งการอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประสานงาน  
ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน กับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดผลการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน  
และภายนอก อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผล และจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุน 
การท างานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้และพัฒนางานตรวจสอบภายใน   

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ควบคุมการรับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทะเบียนคุม 

        2. คัดแยกประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบ  
และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ   
        3. จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดท าขึ้น เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเพ่ือการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. ควบคุมการน าเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และการน าส่งหนังสือออกภายนอก ในทะเบียนคุมฯ 

5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการด าเนินเสร็จสิ้น เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก  
ในการสืบค้นในภายหลัง   
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6. น าข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์   
เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพ่ือการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น  

-  ข้อมูลสารสนเทศทางด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ   
-  ข้อมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่ว ยรับตรวจ และประเภท 

หรือประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือประมวลได้ จากรายงานอื่น เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ   
-  ข้อมูลสารสนเทศของผลการปฏิบัติ งานของหน่วยตรวจสอบภายใน เ พ่ือใช้ 

ในการประเมินตนเอง และวางแผนพัฒนาบุคลากร  
-  ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือการเผยแพร่ 

และจัดการความรู้   

    ทั้งนี้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  6.1 การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทั่วไปมีการจ าแนกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการเก็บ
รวบรวม ดังนี้ 
        6.1.1 แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เกิดของข้อมูล
โดยตรง เช่น การรายงานผลการตามสอบภายใน เป็นต้น  
        6.1.2 แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานต่าง ๆ                     
การใช้ข้อมูลประเภทนี้จะต้องระมัดระวังเพราะอาจได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน แต่มีส่วนดี คือ ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่าย   
  6.2 การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไปประมวลผล  
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระท าใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

       6.2.1 ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อย 
และส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเก่ียวข้องของข้อมูลตามความต้องการ 
        6.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาจากความครบถ้วนและความเพียงพอ  
ของข้อมูลตามความต้องการ 
        6.2.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสาร  
หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใด ตรงกับความต้องการหรือไม่ 
  6.3 การประมวลผลข้อมูล เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็น 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่ งท าได้โดยการจัดหมวดหมู่  
การเรียงล าดับ การแจงนับ การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อาจท าได้ด้วยมือ การใช้เครื่องค านวณเล็ก ๆ  
ไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ การประมวลผลควรค านึงถึงประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
        6.3.1 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจน 
        6.3.2 ข้อมูลที่เป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง 
        6.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายละตรงที่สุด เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าแจงนับความถี่ เป็นต้น 
  6.4 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการน าข้อมูลที ่จัดท าเป็นสารสนเทศ  
ที่มีความสมบูรณ์แล้วมาน าเสนอ ซึ่งอาจน าเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ  
หรือการบรรยายก็ได้ ทั้งนี้ พิจารณาตามความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ 
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  6.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  
และต้องค านึงถึงระบบของการค้นหา สะดวกต่อการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
การน าข้อมูลมาประมวลผลใหม่ รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่าง ๆ  

7. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็น  
การจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับบริการภายนอก ด้วยช่องทาง 
ที่หลากหลาย  

5.  ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  
 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533) 

 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
 7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 8. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

6.  เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้     
 1. ทะเบียนคุมการรับ - ส่งหนังสือราชการ 

2. ทะเบียนคุมการรับเอกสาร/พิมพ์ 
3. ทะเบียนคุมการจัดเก็บข้อมูล / แฟ้มงาน 

7.  ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ  และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

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

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

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน  ส่งเสริม  การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะทํางานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น   
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ   
 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และ 

โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่

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

การจัดการศึกษา 
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 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

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

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดําเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน   

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

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

การดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

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

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

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

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

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

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

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

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา 

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

เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน   
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



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

และงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



  
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  ๓ 
                   ท่ี ๒๐ /๒๕๖๕ 

               เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  ๓ 

......................................... 

  เนื่องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต ๓  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และสอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรแบ่ง 
ส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต ๓   
จึงมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  และมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

     ๑.  นำยธำนินทร์  ศิริก ำเนิด บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ดูแล
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มอ ำนวยกำร และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ พิจำรณำและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยกำรควำมสะดวก 
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๒)  พิจำรณำกล่ันกรอง ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๓)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนำระบบงำน และระบบกำรบริหำรส ำนักงำน 
  (๔)  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๕)  กำรมอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทน 
  (๖)  ช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  ใน
กำรประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ีของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน
อ ำเภอครบุรี 
  (๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๒.  นำงดวงใจ เลิศภูมิจิต   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๓  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนช่วยอ ำนวยกำร  และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  (๑)  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรประจ ำหน้ำห้อง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๒)  ตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมเรียบร้อยของแฟ้มทุกแฟ้ม ทุกเรื่องก่อนน ำเสนอ และหลัง
กำรน ำเสนอ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๓)  บันทึกลงนัดหมำยของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต ๓ 

(๔)  ประสำนงำนกำรมอบหมำยภำรกิจของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต ๓ ให้ รอง ผอ.สพป. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน 

(๕)  จัดท ำรำยงำนกำรไปรำชกำรของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๖)  งำนรับส่งงำนในหน้ำท่ีรำชกำร 
(๗)  ควบคุมกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกลของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  

เขต ๓ 
(๘)  กำรขอลำยมือช่ือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ ลงในโล่ หรือเกียรติบัตร 

  (๙)  กำรออกใบประกำศเกียรติคุณบัตร ใบอนุโมทนำบัตร และกำรจัดท ำทะเบียนคุม 
(๑๐)  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 
(๑๑)  กำรประชุมข้ำรำชกำรในส ำนักงำน    
(๑๒)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
     ๓.  นำงสำววำยุพร  อุดมตะคุ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

ต ำแหน่งเลขที่ อ ๔ ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหัวหน้ำงำนจัดระบบบริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในงำน
สำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  และงำนจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คนท่ี ๒ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑)  กำรจัดระบบบริหำร ออกแบบจัดระบบกำรท ำงำน โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและ 
กำรบริหำรงำนส ำนักงำน น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบประกำศกำรแบ่งส่วน
รำชกำรให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด และประชำชนท่ัวไปทรำบกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำนภำยในกลุ่ม
ภำรกิจของส ำนักงำน 

(๒)  งำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
(๓)  งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
(๔)  กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
(๕)  งำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำส ำนักงำนเขตสุจริต 

  (๖)  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  (AMSS++) 
  (๗)  งำนระบบรับ-ส่งหนังสือรำชกำร  

(๘)  กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
  (๙)  กำรยืมหนังสือรำชกำร  
  (๑๐)  กำรขออนุญำตท ำลำยหนังสือรำชกำร 

(๑๑)  งำนศูนย์บริกำรร่วม One Stop Service Center 
(๑๒)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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     ๔.  นำยสุภรัฐ  แป้นคงพะเนำว์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๕  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์  มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในงำนประชำสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คนท่ี ๑  กรณี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในส ำนักงำน
และสถำนศึกษำในสังกัด 

(๒)  ศึกษำวิเครำะห์ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 
(๓)  ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีและกำรส่ือสำรในส ำนักงำน

และสถำนศึกษำในสังกัด 
(๔)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมำย 
  (๕)  กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
  (๖)  กำรผลิตข่ำว บทควำม จดหมำยข่ำว วำรสำร รำยกำรวิทยุ website เพื่อใช้เป็นส่ือในกำร
ประชำสัมพันธ์ 
  (๗)  กำรบริหำรงำนวิทยุส่ือสำร และปฏิบัติหน้ำท่ีพนักงำนวิทยุส่ือสำร 

(๘)  จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน 
(๙)  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร หรือผลงำนของส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๑๐)  ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร บทควำม เอกสำรควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ 

          (๑๑) กำรตรวจสอบ ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ กำรประสำนงำนเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร           พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๑๒)  จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้/ยืม กล้องถ่ำยรูป และกล้องวีดีโอ    
  (๑๓)  กำรด ำเนินกำรเสียงตำมสำยของ สพป.นครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๑๔)  งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร 
  (๑๕)  งำนเผยแพร่และข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ 
  (๑๖)  กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
  (๑๗)  กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรประสำนงำน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
  (๑๘)  จัดท ำแผ่นพับข้อมูลของส ำนักงำน 
  (๑๙)  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร หรือผลงำนของส ำนักงำน      
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๒๐)  เจ้ำหน้ำท่ีรับโทรศัพท์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๒๑)  กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    ๕.  นำงสำวอโรชำ  สุวรรณดี บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ต ำแหน่งเลขที่  อ ๙  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะ และหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คนท่ี ๓  
กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้  และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  (๑)  งำนขอควำมร่วมมือจ ำหน่ำยหนังสือ บัตรกำรกุศล และส่ิงของต่ำง ๆ 

(๒)  งำนขอควำมร่วมมือบริจำคทรัพย์ช่วยกำรกุศลต่ำง ๆ และกำรบริจำคโลหิต 
(๓)  งำนขอควำมร่วมมือบริจำคทรัพย์ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่ำง ๆ 
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  (๔)  งำนช่วยเหลือสงเครำะห์นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีประสบภัยต่ำง ๆ 
    (๕)  โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
  (๖)  กำรด ำเนินกำรสินเช่ือเพื่อกำรพัฒนำชีวิตครู 
  (๗)  กำรด ำเนินกำรสินเช่ือกู้ยืมโครงกำร ช.พ.ค. 
  (๘)  กำรด ำเนินกำรสินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรออมสิน 
  (๙)  กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร(มำตรำ  44) 
  (๑๐) งำนกำรระดมทุน เพื่อจัดหำรำยได้ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต ๓ 

(๑๑)  กำรด ำเนินกำรสวัสดิกำรสินเช่ือธนำคำรกรุงไทย 
(๑๒)  กำรด ำเนินกำรสวัสดิกำรกู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อำศัยในโครงกำรต่ำง ๆ 
(๑๓)  งำนควบคุมภำยใน 
(๑๔)  งำนมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
(๑๕)  กำรอนุญำตกำรลำประเภทต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ในส ำนักงำน 
(๑๖)  งำนศูนย์บริกำรร่วม One Stop Service Center 

  (๑๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      ๖.  นำงสำวเพ็ญพิชชำ  เยำว์สูงเนิน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ช ำนำญงำน   ต ำแหน่งเลขที่ อ ๔๗   ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนประสำนงำนและหัวหน้ำงำนเลือกและสรรหำ
คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คนท่ี ๔  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้  และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  งำนประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๒)  ประสำนงำน กับหน่วยงำน บุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 
  (๓)  งำนวันส ำคัญทำงศำสนำ งำนรัฐพิธี และงำนพิธีต่ำง  ๆ 
  (๔)  โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 

(๕)  งำนควบคุมสมุดเย่ียม และสมุดตรวจรำชกำร 
(๖)  งำนกำรประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนักงำน 

  (๗)  กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
(๘)  กำรเลือกตั้งประธำนกลุ่มฯ   กรรมกำรกลุ่มฯ    

  (๙)  กำรสรรหำคณะกรรมกำร  ก.ต.ป.น. 
  (๑๐)  กำรสรรหำคณะกรรมกำรผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรเลือกตั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองและกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (๑๑)  งำนสนับสนุนกำรเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. และกำรเลือกตั้งอื่น  ๆ 

(๑๒)  กำรจัดท ำค ำส่ังมอบหมำยงำนของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
(๑๓)  กำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร 
(๑๔)  กำรเกิดวำตภัย อุกทกภัย และอัคคีภัย ในโรงเรียน 
(๑๕)  แนวทำงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
(๑๖)  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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     ๗.  นำงสำวสุรกำนต์  บุญทวี  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  กำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน และกำรจัดสภำพแวดล้อมของส ำนักงำน 
  (๒)  กำรขออนุญำตใช้ห้องประชุม 
  (๓)  จัดท ำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ในห้องประชุม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
ต่ำง ๆ ในห้องประชุม 
  (๔)  งำนควบคุมยำนพำหนะ 
  (๕)  งำนจัดท ำค ำส่ังและสมุดบันทึกกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ส ำนักงำนฯ 
  (๖)  งำนกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำร 
  (๗)  งำนกำรขอใช้อำคำรสถำนท่ี 

(๘)  งำนด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ๕ ส. 
  (๙)  กำรประชุมข้ำรำชกำรภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๑๐)  งำนธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
  (๑๑)  กำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน 
  (๑๒)  กำรควบคุมบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน 

(๑๓)  จัดท ำแผ่นพับข้อมูลของส ำนักงำน 
(๑๔)  กำรจัดป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน 
(๑๕)  กำรจัดท ำท ำเนียบส่วนรำชกำร 
(๑๖)  ช่วยเหลืองำนด้ำนเอกสำรงำนประชำสัมพันธ์ 

  (๑๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๘.  นำงสำวเสำวนีย์  วงศ์ดิลกรัตน์ ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  งำนทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 
  (๒)  งำนทะเบียนส่งหนังสือรำชกำร 
  (๓)  งำนควบคุมทะเบียนและจัดเก็บค ำส่ัง ระเบียบ ประกำศ 
  (๔)  ช่วยงำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

(5)  ช่วยงำนระบบรับ-ส่งหนังสือรำชกำร (AMSS++) 
  (6)  งำนกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ 
  (7)  ช่วยปฏิบัติหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีรับโทรศัพท์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 

(8)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๙.  นำยวชิรพล  เทียบโพธิ์ ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ช่ำงไม้ ช ๔ ต ำแหน่งเลขที่ ๑๒๖๗๕  มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  ขับรถยนต์ของส ำนักงำนไปรำชกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  (๒)  ดูแลรักษำรถยนต์ส ำนักงำน หมำยเลขทะเบียนนค ๘๓๑๙ นครรำชสีมำ  นง  2825   
นครรำชสีมำ   และ ย ๓๘๕๙   นครรำชสีมำ 
  (๓)  ตรวจสอบสภำพรถยนต์ตำมข้อ (๒) ให้อยู่ในสภำพท่ีใช้กำรได้ตลอดเวลำ 
  (๔)  จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์ในสมุดบันทึกประจ ำรถทุกครั้งท่ีใช้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และน ำ
สมุดบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ควบคุมกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำงตรวจสอบ 

(๕)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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    ๑๐.  นำยเกรียงไกร  เสยกระโทก ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้      
  (๑)  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำน อำคำร ๑ ยกเว้นอำคำร ๑ 
ส่วนหลังช้ันบน (ห้อง ผอ.สพป.) และอำคำร ๒ (อำคำรประชุม)  
  (๒)  ดูแล รักษำ และปรับปรุงสวนหย่อมของส ำนักงำน 

(๓)  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำน 
  (๔)  ดูแลช่วยเหลือกำรบริกำรเครื่องด่ืมแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
  (๕)  ดูแลช่วยเหลือกำรจัดห้องประชุมส ำนักงำน 

(๖)  ดูแลระบบไฟฟ้ำ และน้ ำประปำ 
  (๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    ๑๑.  นำงสำวจุฑำมำศ  คล้ำยจังหรีด  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง แม่บ้ำน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้      
  (๑)  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนักงำน อำคำร ๓ ท้ังช้ันบน และช้ันล่ำง 
อำคำร ๑ ส่วนหลังช้ันบน (ห้อง ผอ.สพป.)  อำคำรเอนกประสงค์ (ห้อง KM) และอำคำร ๒ (อำคำรประชุม) 
  (๒)  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำน 
  (๓)  ดูแลช่วยเหลือกำรบริกำรเครื่องด่ืมแก่ผู้เข้ำประชุมในห้องประชุมส ำนักงำน 
  (๔)  ดูแลช่วยเหลือกำรจัดห้องประชุมส ำนักงำน 

(๕)  ดูแลช่วยเหลือกำรบริกำรเครื่องด่ืมแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
(๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   ๑๒.  นำยไชยรัตน์  เฉิดจังหรีด ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ยำม  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
(๑)  ดูแล รักษำควำมปลอดภัยบริเวณภำยนอกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

นครรำชสีมำ เขต ๓  ทุกอำคำร  ในเวลำกลำงคืน ต้ังแต่เวลำ ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. 
  (๒)  ช่วยดูแล รักษำควำมสะอำดบริเวณรอบนอกอำคำรส ำนักงำน  
  (๓)  สอบถำมผู้เข้ำมำติดต่องำนส ำนักงำน หลังเวลำรำชกำรตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. 
  (๔) จัดท ำบันทึกเข้ำ-ออกของผู้ท่ีเข้ำมำบริเวณส ำนักงำน หลังเวลำรำชกำรตั้งแต่เวลำ   ๑๘.๐๐-
๐๖.๐๐ น. 
  (๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   ๑๔.  นำยกุศล  ฉวีโชติ  ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง ช่ำงไม้ ช ๔  ต ำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๔๖  มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑)  ดูแล รักษำท ำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกอำคำรศูนย์พัฒนำบุคลำกรอ่ำงหิน  อ ำเภอ 
ปักธงชัย   

(๒)  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำน 
(๓)  ดูแลช่วยเหลือกำรบริกำรเครื่องด่ืมแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
(๔)  ดูแลรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำรศูนย์พัฒนำบุคลำกรอ่ำงหิน  อ ำเภอปักธงชัย  ในเวลำ 

กลำงวัน และเวลำกลำงคืน 
(๕)  ดูแลระบบไฟฟ้ำ และน้ ำประปำ 
(๖)  ดูแล ควบคุมกำรขออนุญำตใช้สถำนท่ีศูนย์พัฒนำบุคลำกรอ่ำงหิน อ ำเภอปักธงชัย 
(๗)  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สถำนท่ีศูนย์พัฒนำบุคลำกรอ่ำงหิน อ ำเภอปักธงชัย 
(๘)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       ๑.  นำงรัตดำ คณูมำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ อ 22  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำท่ีศึกษำระเบียบกฎหมำย วิเครำะห์  
ให้ค ำปรึกษำ ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน และมีหน้ำท่ีช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  ในกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ี
ของโรงเรียนและกลุ่มพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ในอ ำเภอเสิงสำง และใน อ ำเภอวังน้ ำเขียว รับผิดชอบ
งำน ดังนี ้

(๑) กลุ่มงำนธุรกำร 
(๒)  กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(๓)  งำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
(๔)  กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(๕)  งำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(๖)  กำรเล่ือนเงินเดือน กำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร กำรเล่ือนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
(๗)  กำรสอบแข่งขันบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(๘)  กำรสอบคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(๙)  กำรสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(๑๐) กำรบรรจุและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(๑๑) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(๑๒) กำรย้ำย โอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(๑๓) กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
(๑๔) กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี 
(๑๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

      ๒.  นำงษิตำวริน  ทรัพย์วรำภรณ ์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่อ 20ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  และปฏิบัติหน้ำท่ีแทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ มีหน้ำท่ี วิเครำะห์ ศึกษำกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ  ท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และในกลุ่มงำนรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
           (๑)  งำนตรวจเสนอและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียน
ประวัติ 
   (๒)  กำรปรับอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร 
   (๓)  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
   - ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
     -  กำรด ำเนินกำรจัดสรรวงเงินและโควตำเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
     -  กำรแจ้งหลักเกณฑ์กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
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     -  กำรจัดท ำข้อมูลพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
     -  กำรจัดท ำค ำส่ังกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
     -  กำรจัดท ำบัญชีเงินส ำรองกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
     -  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
     -  รำยงำนกำรใช้เงินเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
     -  กำรตัดโอนโควตำกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
     -  กำรสรุปผลกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
          (๔)  กำรจัดสรรเงินรำงวัลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
          (๕)  กำรด ำเนินกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปีให้
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
          (๖)  กำรด ำเนินกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์ (เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ
ประชำชน) 
          (๗)  กำรพิจำรณำจัดสรรเหรียญเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
          (๘)  ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มำลำ 
          (๙)  ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
         (๑๐)  ด ำเนินกำรจัดส่งใบประกำศก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
         (๑๑)  กำรจัดท ำบญัชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำพร้อมทะเบียนคุม 
         (๑๒)  กำรจัดท ำค ำส่ังและบัญชีถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน พร้อมทะเบียนคุม 
         (๑๓)  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำย และรำยงำนประจ ำเดือนเงินประจ ำต ำแหน่ง/เงินวิทยฐำนะ พรอ้ม
ทะเบียนคุม 
         (๑๔)  กำรรำยงำนเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำเหลือจ่ำยและขออนุมัติให้เงินเหลือจ่ำย 
         (๑๕)  จัดท ำข้อมูลกำรย้ำยสับอัตรำ ตัดอัตรำข้ำมหน่วยเบิก ตรวจสอบควำมถูกต้องระหว่ำงหน่วย
เบิก และสรุปจ ำนวนอัตรำของปีงบประมำณเดิมจ ำแนกรำยอัตรำ 
         (๑๖)  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเพิ่มเติม กรณีปรับอัตรำเงินเดือนให้สูงขึ้นกรณีได้รับตำมวุฒิท่ีสูงขึ้น รับ
โอน เล่ือนระดับ เล่ือนเงินเดือนเพิ่มเติม ฯลฯ 
         (๑๗)  กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
         (๑๘)  ควบคุมอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจ ำใน จ.๑๘ ให้เป็นปัจจุบัน 
            (๑๙)   รวบรวมข้อมูลและจัดท ำผลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่ง สพฐ. 
         (๒๐)  ควบคุมดูแลกำรจัดระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ. ๑๖) อิเล็กทรอนิกส์ 
         (๒๑)  กำรควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
                            (๒๒)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปีในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    (๒๓)  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง 
                    (๒4)  กำรด ำเนินกำรในระบบจ่ำยตรง เงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกำรย้ำย 
โอน บรรจุใหม่ อื่นๆ 
                    (๒5)  กำรรำยงำนวิทยฐำนะ 
                    (๒6)  กำรแก้ไขค ำส่ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (๒7)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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     ๓.  นางดารุณี  สาธร บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ       
ต าแหน่งเลขที่ อ 27 มีหน้าท่ีปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
           (๑)  งานก.ค.ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        -  การบันทึกข้อมูลรายการจาก ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รูปแบบรายการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
        -  การจัดท า บันทึกข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบัน 
        - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงไป ลงในรายการ ก.ค.ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
        -  การเปล่ียนแปลงข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ ากรณีย้าย 
ตาย โอน เพิ่มคุณวุฒิ ให้เป็นปัจจุบัน  
        -  การบันทึกวันลาประจ าปี 
        -  การบันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  
        -  การจ าหน่ายข้อมูลย้ายเข้า ย้ายออก การประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน 
       - การด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
       - การด าเนินการขออนุมัติ กศจ. เพื่อแก้ไขวัน เดือน ปี บรรจุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
 
        - การด าเนินการขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแก้ไขรายการอื่นๆ  
        - ด าเนินการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลใน ก.ค.ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกับ
ระบบเอกสาร 
        - ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้องของ ก.ค.ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        - จัดพิมพ์ ก.ค.ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปให้ส่วนราชการท่ีรับโอนพร้อมกับ           
ก.ค.ศ๑๖ และ กพ.๘ ระบบเอกสารในกรณีท่ีมีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นข้าราชการ 
พนักงาน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทอื่น 
        - ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการใช้งานและการท างาน รวมทั้งแจ้งเตือนการ
ผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้มีการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
           (๒)  งานทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        -  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า กรณีบรรจุใหม่ ย้าย ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม กลับเข้ารับราชการคืนให้เป็นปัจจุบัน 
        -  การเปล่ียนแปลงประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ ากรณีย้าย 
ตาย โอน เพิ่มคุณวุฒิ ให้เป็นปัจจุบัน 
        -  การส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกรายการให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
       -  การด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. แก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
       -  การด าเนินการขออนุมัติ กศจ. แก้ไขวัน เดือน ปี บรรจุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
         -  การด าเนินการขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแก้ไขรายการอื่นๆ   
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         -  ด าเนินการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตรงกับ
ระบบเอกสาร 
         -  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงไป ลงในรายการทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
         -  ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้องของทะเบียนประวัติ 
         -  จัดพิมพ์ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปให้ส่วนราชการท่ีรับโอนพร้อมกับทะเบียน
ประวัติระบบเอกสารในกรณีท่ีมีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทอื่น 
        -  ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการใช้งานและการท างาน รวมทั้งแจ้งเตือนการ
ผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้มีการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
           (๓)  การด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  ๕ 
ขั้นตอน 
      -  ตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังในระบบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกับข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.
ศ. ๑๖ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      -  จัดท าข้อมูลข้าราชการมีตัวตน ณ วันท่ี ๑ มีนาคม และ วันท่ี ๑ กันยายนของทุกปี 
      -  จัดท ากรอกข้อมูลโควตา/กรอกคะแนนประเมินและวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ร่วมกับสถานศึกษา  
                          -  ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
      -  สร้างค าส่ังในระบบ ตรวจสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
      -  ด าเนินการออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือน และเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   
      -  น าเข้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่ือนเงินเดือนโดยวิธีการสแกนเอกสารค าส่ังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
      -  ตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่ือนเงินเดือนของโรงเรียน ด าเนินการให้ข้อมูล
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
         (๔)  งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
      -  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
      -  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
           (๕)  งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
                          -  ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดต้ังระบบเครื่อง เพื่อให้
ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหน่วยงาน ตรงตามความต้องการ และลักษณะการใช้งาน 
                          -  ก าหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติท่ี
ถูกต้อง 
                          -  ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่องการติดต้ังระบบเครื่องท่ี
เหมาะสม 
                          -  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน ระบบการ
ประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน 
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      -  รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
      -  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดต้ังระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรงตามความต้องการใช้งาน 
      -  ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด หรือไม่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลหรือระบบ 
                (๖)  งานทะเบียนประวัติ ก.พ.๗  และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
               -  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
               -  การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า 
                 -  กำรจัดท ำ และเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
             -  การบันทึกวันลาประจ าปี บันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในแฟ้มประวัติ 
               -  การเปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
กรณีย้าย ตาย โอน เพิ่มคุณวุฒิ ให้เป็นปัจจุบัน  
       -  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีย้าย ลาออกจาก
ราชการถึงแก่กรรม บรรจุใหม่ กลับเข้ารับราชการคืน  
       -  การเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน 
           (๗)  ควบคุมอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าใน จ.๑๘ ให้เป็นปัจจุบัน 
           (๘)  การพัฒนานวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
           (๙)  การด าเนินการเกี่ยวกับการลาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
        -  ส ารวจวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าเพื่อบันทึกลงแฟ้ม
ประวัติ 
        -  อนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
         (๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      4.  นำงสมศรี  เสร็จกิจ   พนักงำนรำชกำร  มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
                งานทะเบียนประวัติ ก.พ.๗  และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
   -  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
   -  การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า 
         -  การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า 
         -  การบันทึกวันลาประจ าปี บันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในแฟ้มประวัติ 
   -  การเปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
กรณีย้าย ตาย โอน เพิ่มคุณวุฒิ ให้เป็นปัจจุบัน  
          -  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีย้าย ลาออกจาก
ราชการถึงแก่กรรม บรรจุใหม่ กลับเข้ารับราชการคืน  
          -  การเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน 
          -  กำรเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 
          -  กำรเพิ่มข้อมูลกำรบรรจุ โยกย้ำย ใน ก.พ.7 
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          -  กำรส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ 

      5.  นำงสำวณฐปณีย์ เวียงสิมำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒5 ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง  มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  
ดังนี ้
  (๑)  กำรศึกษำวิเครำะห์  วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภำพ 

(2)  งำนสอบคัดเลือกและกำรบรรจุแต่งต้ัง ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
(3)  งำนบรรจุและแต่งต้ัง ย้ำย โอน ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
(4)  งำนสอบคัดเลือกและกำรบรรจุแต่งต้ัง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(5)  งำนบรรจุและแต่งต้ัง ย้ำย โอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(6)  งำนสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
(7)  งำนสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
(8)  งำนบรรจุและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
(9)  งำนกำรย้ำยและแต่งต้ัง โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
(10)  งำนสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(๑1)  งำนบรรจุและแต่งต้ังนักเรียนทุนเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(๑2)  งำนกำรย้ำย โอนข้ำรำชกำรอื่น หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมผลกำรสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ

เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(13)  กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(14)  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  (18)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปีในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

(19)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

      6.  นำงสำวพรพรรณ  จิตธงไชย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒6  มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
  (๑)  กำรศึกษำวิเครำะห์  วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภำพ 

(2)  งำนสอบคัดเลือกและกำรบรรจุแต่งต้ัง ศึกษำนิเทศก์ 
(3)  งำนบรรจุและแต่งต้ัง ย้ำย โอน ศึกษำนิเทศก์ 
(4)  งำนบรรจุและแต่งต้ัง ย้ำย โอน ลูกจ้ำงประจ ำ 
(5)  งำนกำรช่วยปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ 
(6)  งำนสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน บรรจุและแต่งต้ังย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ต ำแหน่ง บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(7)  งำนทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
(๘)  กำรเลือกสรร ลำออก และกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร 



- ๑๓ - 
 

(๙)  กำรคัดเลือก ลำออก และกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน  
(๑๐)  กำรคัดเลือก ลำออก และกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว  
(1๑)  กำรคัดเลือก ลำออก และกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของครูพี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  
(1๒)  กำรคัดเลือก ลำออก และกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
(1๓)  กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(1๔)  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  (1 ๕)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปีในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

(1๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     7.  นำงสำววันวิสำ  วัฒนำศิลป์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
ต ำแหน่งเลขที่ อ 31 มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
                    (1)  กำรรักษำรำชกำรแทน กำรรักษำกำรในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                    (2)  งำนขอควำมอนุเครำะห์ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกร เป็นคณะกรรมกำรประเมิน ฯลฯ 
                    (3)  งำนเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย (กำรแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู) 

         (๔)  กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
         (๕)  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

                    (๖)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    (๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 

    8.  นำงสำวศิวำพร  สำคร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒3 ปฏิบัติหน้ำท่ี  หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง มีหน้ำท่ีศึกษำ วิเครำะห์ 
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน  และรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 

         (๑)  ศึกษำ วิเครำะห์  วำงแผน  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนให้ 
สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                    (๒)  งำนตรวจสอบเสนอแนะ นิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนแก่
บุคลำกรในกลุ่มงำน และตรวจสอบกล่ันกรองงำน ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
                    (๓)  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    (๔)  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
                    (๕)  จัดท ำข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ของทุกปี ในกำรบริหำรบุคคลของสถำนศึกษำ 
                    (๖)  ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนกำรใช้แผนอัตรำก ำลังสถำนศึกษำ 
                    (๗)  กำรวำงแผน และด ำเนินกำรเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
                    (๘)  งำนควบคุมอัตรำก ำลังท่ีมีคนครองอัตรำว่ำง กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
                    (๙)  งำนควบคุม กำรยุบเลิก กำรขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ กรณีเกษียณอำยุรำชกำร และรำยงำนกำรยุบเลิกต ำแหน่ง 
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         (๑๐)  งำนจัดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
                    (๑๑)  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูสำยบริหำรในสถำนศึกษำ 
                    (๑๒)  งำนวิทยฐำนะช ำนำญกำรทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9, ว 10, ว 11, ว 12 
                    (๑๓)  งำนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9, ว 10, ว 11,  
ว 12 
                    (๑๔)  งำนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ และเช่ียวชำญพิเศษทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9,  
ว 10, ว 11, ว 12 
                    (๑๕)  งำนออกค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะทุกต ำแหน่ง
และทุกวิทยฐำนะ 
                    (๑6)  งำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรก ำหนดขนำดอัตรำก ำลังภำครัฐ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
                    (๑7)  กำรรำยงำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
                    (๑8)  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุ
รำชกำร/โครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด 
           (19)  งำนข้อมูลบริหำรงำนบุคคล 
          - ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ
ในสังกัด 
           -  ด ำเนินกำรบันทึกกำรให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ    
           -  ปรับปรุงข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ และกำร
รำยงำน สพฐ. ทรำบ 
           -  ให้บริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกรในสังกัด 
                    (๒0)  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
           (๒1)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖  เดือน และ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปีในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
                    (๒2)  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    (๒3)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     9.  นำงสำวบังอร โหงกระโทก บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒4 มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 

(๑)  ศึกษำ วิเครำะห์  วำงแผน  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน
ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๒)  งำนตรวจสอบเสนอแนะ นิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนแก่
บุคลำกรในกลุ่มงำน และตรวจสอบกล่ันกรองงำน ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

(๓)  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(๔)  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
(๕)  จัดท ำข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ของทุกปี ในกำรบริหำรบุคคลของสถำนศึกษำ 
(๖)  ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนกำรใช้แผนอัตรำก ำลังสถำนศึกษำ 
(๗)  กำรวำงแผน และด ำเนินกำรเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

ลูกจ้ำงประจ ำ 
(๘)  งำนควบคุมอัตรำก ำลังท่ีมีคนครองอัตรำว่ำง กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
(๙)  งำนควบคุม กำรยุบเลิก กำรขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 

ลูกจ้ำงประจ ำ กรณีเกษียณอำยุรำชกำร และรำยงำนกำรยุบเลิกต ำแหน่ง 
                    (๑๐)  งำนจัดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
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                    (๑๑)  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูสำยบริหำรในสถำนศึกษำ 
                    (๑๒)  งำนวิทยฐำนะช ำนำญกำรทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9, ว 10, ว 11, ว 12 
                    (๑๓)  งำนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9, ว 10, ว 11, 
 ว 12 
                    (๑๔)  งำนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ และเช่ียวชำญพิเศษทุกต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ ว 17, ว 21, ว 9,  
ว 10, ว 11, ว 12 

(๑๕)  งำนออกค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะทุกต ำแหน่ง
และทุกวิทยฐำนะ 

(๑6)  งำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรก ำหนดขนำดอัตรำก ำลังภำครัฐ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 

(๑7)  กำรรำยงำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
(๑8)  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุ

รำชกำร/โครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด 
  (19)  งำนข้อมูลบริหำรงำนบุคคล 
          - ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ
ในสังกัด 
           -  ด ำเนินกำรบันทึกกำรให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ    
           -  ปรับปรุงข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ และกำร
รำยงำน สพฐ. ทรำบ 
           -  ให้บริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกรในสังกัด 

          (๒0)  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
  (๒1)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือน และ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปีในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

(๒2)  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒3)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

งำนธุรกำรและงำนเลขำนุกำร อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. 
    10.  นำงสำววันวิสำ  วัฒนำศิลป์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   

ต ำแหน่งเลขที่ อ 31 ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำรและงำนเลขำนุกำร อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและ
รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
           (๑)  งำนตรวจสอบเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนธุรกำร/งำนเลขำนุกำร   
อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. 
           (๒)  ศึกษำ วิเครำะห์  วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและระบบงำนสำรบรรณกำรบริหำรงำน
ของกลุ่มให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (๓)  กำรด ำเนินกำรตำมระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ระบบ AMSS+เพื่อกำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำรและข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนในสังกัด 
           (๔)  กำรควบคุมกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
           (5)  กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่ม 
           (6)  ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูล และผลงำนของกลุ่มให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และประชำชนท่ัวไปทรำบ 
  (7)  งำนเลขำนุกำร อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. 
        -  วำงแผนกำรประชุม 



- ๑๖ - 
 

        -  ประสำนรวบรวมเรื่องท่ีจะน ำเสนอ อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
        -  ประสำนก ำหนดกำรประชุมแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนท่ี
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรประชุม   
        -  จัดส่งสรุปรำยงำนกำรประชุมส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุม 
        -  ประสำนงำนติดตำม ก ำกับและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุม 
        -  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรประชุมน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
        -  ประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
        -  กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี 
        -  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือน 
          (๘)  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล  
   (๙)  จัดระบบรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรระเบียบงำนสำรบรรณในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   (๑1)  ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม 
   (๑2)  จัดเตรียมกำรประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม จัดท ำก ำหนดกำรและแจ้งก ำหนดกำร
ประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมของกลุ่ม ภำยในกลุ่ม 
   (๑3)  กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
  (๑4)  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                     (๑5) กำรจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว
ในสังกัด (ท้ังต ำแหน่งท่ีมีคนครองและต ำแหน่งว่ำง) ในระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRMS) 
                     (๑6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    1๑.  นำงสมศรี  เสร็จกิจ   พนักงำนรำชกำร  มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
                    (๑)  ศึกษำ วิเครำะห์  วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและระบบงำนสำรบรรณกำรบริหำรงำน
ของกลุ่มให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                    (๒)  กำรด ำเนินกำรตำมระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ระบบ AMSS+ เพื่อกำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำรและข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนในสังกัด 
                    (3)  กำรควบคุมกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
                    (4)  กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่ม 
                    (5)  ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูล และผลงำนของกลุ่มให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และประชำชนท่ัวไปทรำบ 
           (6)  งำนเลขำนุกำร อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. 
        -  วำงแผนกำรประชุม 
        -  ประสำนรวบรวมเรื่องท่ีจะน ำเสนอ อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
        -  ประสำนก ำหนดกำรประชุมแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนท่ี
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรประชุม   
        -  จัดส่งสรุปรำยงำนกำรประชุมส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุม 
        -  ประสำนงำนติดตำม ก ำกับและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุม 
        -  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรประชุมน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
        -  ประสำนงำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



- ๑๗ - 
 

        -  กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี 
        -  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือน 
   (7)  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ช่วยเลขำนุกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำเขต ๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
   (8)  จัดระบบรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรระเบียบงำนสำรบรรณในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   (9)  จัดเตรียมกำรประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม จัดท ำก ำหนดกำรและแจ้งก ำหนดกำร
ประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมของกลุ่ม ภำยในกลุ่ม 
   (๑0)  กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
  (๑1)   กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกรอบ  ๖ เดือนและ กำรจัดท ำสรุปรำยงำนประจ ำปี
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๑2) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

     ๑.  นำงบัญชำ ศรีปัญญำวุฒิ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ช ำนำญกำรพิเศษ   ต ำแหน่งเลขที่ 32  ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  และมีหน้ำท่ี
ช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  ในกำรประสำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ีของโรงเรียนและกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ในอ ำเภอครบุรี  
และปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ พิจำรณำและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยควำมสะดวก ใน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (๒)  พิจำรณำกล่ันกรอง ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (๓)  ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรวำงแผนและงบประมำณของส ำนักงำนและ
สถำนศึกษำ 
  (๔)  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (๕)  ประสำนงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและ
แผน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (๖)  งำนบริหำรงบประมำณ 

(7)  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(8)  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

  (9)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

               ๒.  นำงสำวสุมล  ศิริปรุ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 34   ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนวิเครำะห์งบประมำณ และปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  (๑)  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
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  (๒)  งำนจัดต้ังและเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ (งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง) 
  (๓)  งำนจัดสรรงบประมำณ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ (งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ) 
  (4)  งำนกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง) 
  (5)  งำนบริหำรงบประมำณ กำรโอนและเปล่ียนแปลงงบประมำณ 
  (6)  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น 
                     (7)   รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ(ระบบบัญชีกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 
  (8)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๓.  นำยประเชิญชัย  เจริญครบุรี บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 36  ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน  และมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  (๑)  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  (2)  กำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ EMENSCR 
(ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ) 
  (๓)  ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๓)  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินของส ำนักงำนเขต    พื้นท่ี
กำรศึกษำ 
  (๕)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

           ๔.  นำงสุภำภรณ ์ จิตรำ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 33   ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ  
และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  (1)  งำนจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ  

(2)  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
            (3)  งำนจัดต้ังและเสนอของบประมำณ  
  (๔)  งำนจัดสรรงบประมำณ 
  (๕)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

        ๕.  นำงสำวรุ้งรัตตำ วรรณเสถียร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 35  ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  (๑)  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  (๒)  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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  (๓)  งำนกำรลงระบบบริหำรงบประมำณ (AMSS++) 
  (4)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

           ๖.  นำงสำวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 37  ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนวิเครำะห์งบประมำณ และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน 
ดังนี ้
  (๑)  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
  (๒)  งำนจัดต้ังและเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ (งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น) 
  (๓)  งำนจัดสรรงบประมำณ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ(งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น) 
  (4)  งำนกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน  
งบรำยจ่ำยอื่น)  
  (๕)  ก ำกับ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด 
                     (๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

     ๗.  นำงสำวอรดำ อบสุนทร  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
ต ำแหน่งเลขที่ อ 38 ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  (๑)  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES (Electronic monitoring and evaluation System)  
  (๒)  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 
  (๓)  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
  (๔)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

      ๘.  นำงสำวธัญสุดำ  แสนลือชำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว  ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนธุรกำร และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
งำน ดังนี ้
  (๑)  งำนสำรบรรณรับ ส่ง หนังสือรำชกำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์(AMSS++) และลงทะเบียนรับ
หนังสือในสมุดทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (๒)  งำนประสำนงำนและให้บริกำร พิมพ์หนังสือรำชกำร 
  (๓)  งำนจัดกำรประชุมบุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (๔)  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (5) รำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำรประจ ำวันของบุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  (6)  งำนเลขำนุกำร รอง ผอ. สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 
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(7)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

               ๑.  นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ ์บุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร
พิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ต ำแหน่งเลขท่ี ๒๙  
มีหน้ำท่ีช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  ในกำรประสำน 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ีของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในอ ำเภอปักธงชัย 
และปฏิบัติหน้ำท่ี  ดังนี้ 

๑.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 
            ๑.๓  ดูแล ควบคุม ติดตำม และก ำกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

๑.๔  พิจำรณำ ตรวจสอบ กล่ันกรอง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 

๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะแก่ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรอื่นในกำร 
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำดังนี้ 

       (๑)  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
       (๒)  กลุ่มงำนพัฒนำกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
       (๓)  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
       (๔)  กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
       (๕)  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       (๖)  กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
       (๗)  งำนธุรกำรประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
๑.๖  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนำ 

หลักสูตรสถำนศึกษำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรวัดและประเมินผล กำร 
จัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำท้ังระดับกำรศึกษำปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำน 

๑.๗  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็น ดังนี้ 
       (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้หลักคือ กำรงำนอำชีพ 
       (๒)  งำนจัดกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำนและปฐมวัย 
       (๓)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และสถำนศึกษำท้ัง ๑๒ กลุ่ม/ทุกโรงเรียน 

ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยเฉพำะกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำถ้ ำวัวแดง 
       (๔)  งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของบุคลำกรกลุ่มนิเทศฯ 
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๑.๘  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
       (๑)  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
       (๒)  หัวหน้ำโครงกำรอื่นๆ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของหน่วยงำนต้นสังกัด 

                 (๓)  โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                     ๑.๙  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

     ๒.  นำยเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๒๔  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
         ๒.๑  ด ำเนินงำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
          ๒.๒  ด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำม ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนงำนส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำเพื่อน ำผลมำปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
          ๒.๓   ด ำเนินงำนงำนจัดท ำ  ปรับปรุงและพัฒนำ  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
          ๒.๔  ด ำเนินกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของ 
สถำนศึกษำ 
         ๒.๕  ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร  ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 
         ๒.๖  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้ังภำครัฐ และเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 
         ๒.๗  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์  กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
         ๒.๘  ส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็นดังนี้ 

       (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
       (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำวังคีรี 
       (๔)  งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 

                    ๒.๙  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
           (๑)   งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ กำรใช้  DLTV  DLIT ของสถำนศึกษำ 

         (๒)  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (ITA) “กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ” 
                 ๒.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

     ๓.  นำงจิรภัทร  พงศ์พัทธ์รุจ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๒๖  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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                       ๓.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
                     ๓.๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู ้
         ๓.๓  งำนนิเทศ  ติดตำม  ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำ  ให้ข้อเสนอและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 

ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนตรวจสอบกล่ันกรองงำน บันทึก
ควำมเห็นก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
        ๓.๔  ศึกษำ  วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำครู  ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้
         ๓.๕  วำงแผน  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำครู  ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
         ๓.๖  สนับสนุน ส่งเสริม ให้สถำนศึกษำวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และ
ผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ี
ก ำหนดไว้ 
         ๓.๗  ศึกษำ พัฒนำส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็นกิจกรรม  วิธีกำร เทคนิคท่ีเหมำะสมในกำรพัฒนำครู 
ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
         ๓.๘  ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำครู ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  เพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

         ๓.๙  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ 
                  ๓.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็น ดังนี้ 
                  (๑)  งำนนิเทศ  ติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรำยงำนผลงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 
ปฐมวัย หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

       (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเสิงสำง 
       (๓)  งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 

                    ๓.๑๑  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
           (๑)  งำนส่งเสริม พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
         (๒)  โครงกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
                                   (๓)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดนตรี และนำฏศิลป์ 
                            (๔)  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School 
                                   (๕)  โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ด้วยวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัย 
                      (๖)  โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (SLC) 
                    ๓.๑๒  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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     ๔.  นำงสำวพรทวีคุณ   ศิริคุณ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขท่ี ๒๑  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
          ๔.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
           ๔.๒  งำนส่งเสริม พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรมัธยมศึกษำ 
                     ๔.๓  งำนศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงฯ และหลักสูตรทักษะอำชีพ 
                     ๔.๔  งำนนิเทศ  ติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรำยงำนผลงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและหลักสูตรอำชีพ 
            ๔.๕  งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำงำน
บริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้    
          ๔.๖  วำงแผนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  โดยควำมร่วมมือของครูต้นแบบ             
ครูแกนน ำ  ครูแห่งชำติ  ครูเกียรติยศ 
            ๔.๗  งำนพัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       ๔.๘  ด ำเนินกำรวิจัยกำรบริหำรหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้           
          ๔.๙  งำนส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑                                        
          ๔.๑๐  สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
ของครู ผู้บริหำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

                  ๔.๑๑  เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้  
                     ๔.๑๒  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในประเด็นดังนี ้
                     (๑) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                              (๒) กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำล ำพระเพลิง 
                     ๔.๑๒  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                (๑)  โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
                              (๒)  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                              (๓)  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
                              (๔)  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำกำรวิจัยในช้ันเรียน 
                              (๕)  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School 

          ๔.๑๓)  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ 

         ๕.  นำงฐิตำรีย์  จุฑำงกูร  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง
เลขที่ ๓๑  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๕.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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           ๕.๒  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.๒๕๖๑ 
           ๕.๓  ส่งเสริมกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนกำรศึกษำท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน 
           ๕.๔  ด ำเนินงำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

          ๕.๕  ด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำม ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ 
ภำยนอกสถำนศึกษำและกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
            ๕.๗  ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
สมศ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำพนอก 
                   ๕.๘  สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมพัฒนำสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.  เพื่อหำจุดพัฒนำและ
ปรับปรุงสถำนศึกษำท่ียังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
                    ๕.๙  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็นดังนี้ 
        (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
              (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสมเด็จพระธีรญำณมุนี 
                 ๕.๑๐  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                       (๑)  โครงกำรระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
             (๒)  โครงกำรรักษ์ภำษำไทยและกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
                           (๓)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                           (๔)  ศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) 
                ๕.๑๑  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๖.  นำงปำริชำติ  สมบูรณ์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๑๙   มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๖.๑  งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           ๖.๒  ศึกษำและพัฒนำระบบ/หลักเกณฑ์/วิธีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจนศึกษำ
ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๖.๓  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           ๖.๔  ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำมให้สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
           ๖.๕  ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
           ๖.๖  ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำมให้สถำนศึกษำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
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           ๖.๗  จัดท ำระบบสำรสนเทศและเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           ๖.๘  ด ำเนินกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  
           ๖.๙  ส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในประเด็นดังนี้ 
         (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
             (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำวังน้ ำเขียว 
                     ๖.๑๐ โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                            (๑)  โครงกำรระบบกำรประเมินและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
             (๒)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
             (๓)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริต 
                  (๔)  โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (SLC) 

๖.๑๑  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

        ๗.  นำงสำวสรำรัตน์  ฉลองกลำง บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๒๒   มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๗.๑  ศึกษำ ค้นคว้ำ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับ 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ท้ังระดับช้ันเรียนระดับสถำนศึกษำกำร
ทดสอบคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test ,NT) และกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนระดับชำติ 
(Reading Test : RT) 
         ๗.๒  ศึกษำ วิจัย  พัฒนำเผยแพร่นวัตกรรมด้ำนระบบ  วิธีกำร  เครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำร
ศึกษำ 
          ๗.๓  ศึกษำ  วิเครำะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล ท่ีมีผู้จัดท ำแล้ว  คัดเลือกท่ีเหมำะสมกับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

๗.๔  ประสำน สนับสนุน ส่งเสริม ด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับกำร 
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติทุกรำยกำร 
                     ๗.๕  ศึกษำ ประสำน นิเทศ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพ 
ผู้เรียนระดับห้องเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
                     ๗.๖  ประเมินผล วิจัยและพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ระดับ 
ช้ันเรียนระดับสถำนศึกษำ และระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  เพื่อน ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
         ๗.๗  ศึกษำ  พัฒนำส่ือ  เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  8  กลุ่มสำระ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
                     ๗.๘  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็นดังนี ้
                   (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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                            (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำล ำมูลบน 
                     ๗.๙  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                            (๑)  กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ                     
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                            (๒)  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                         (๓)  กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ  
                            (๔)  กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
                            (๕)  โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 
                            (๖) งำนพัฒนำคลังข้อสอบตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
                     ๗.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๘.  นำงสำวณัฐฐินันท์  โอกระโทก บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๓๒  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๘.๑  ศึกษำค้นคว้ำนิเทศติดตำมตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนวิเครำะห์วิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรวัด          
และประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและกำรเทียบโอนผลกำรเรียนท้ังระดับช้ันเรียนระดับสถำนศึกษำและ
ระดับชำติ (O-NET) 
            ๘.๒  ศึกษำ ค้นคว้ำ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับ 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกบันำนำชำติ (PISA) 
            ๘.๓  ประสำน สนับสนุน ส่งเสริม ด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประเมิน 
คุณภำพผู้เรียนระดับชำติทุกรำยกำร 
            ๘.๔  ศึกษำประสำน นิเทศ สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพ 
ผู้เรียนระดับห้องเรียนระดับสถำนศึกษำระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
            ๘.๕  ประเมินผล วิจัยและพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับช้ันเรียน 
ระดับสถำนศึกษำและระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อน ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
           ๘.๖  วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผล 
กำรเรียนรู้ระดับช้ันเรียน  ระดับสถำนศึกษำ และระดับชำติ 
             ๘.๗   งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรประเมิน  8 กลุ่มสำระ กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนส่ือควำม กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนำกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ 
           ๘.๘  บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 
           ๘.๙  ส่งเสริม สนับสนุน กำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 
           ๘.๑๐  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในประเด็นดังนี้ 
           (๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                (๒)  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเมืองปักไหมงำม 
                    ๘.๑๑  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
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                          (๑) โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
               (๒) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                              (๓) กำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education)  
                              (๔) กำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 
                              (๕) กำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม GPAX.  
                              (๖) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน SchoolMIS 
                              (๗) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
                    ๘.๑๒  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

     ๙.  นำงสำวสุปรีดำ  สถิตธรรมรัตน์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ต าแหน่งเลขที่ ๑๘  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
            ๙.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                     ๙.๒  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาตลอดจนตรวจสอบ กล่ันกรอง
งาน บันทึกความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๙.๓  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 

                 (๑)  รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
                           (๒)  ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของการนิเทศการศึกษา 

      (๓)  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
                           (๔)  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายในส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรนิเทศภายในส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบครูแกนน าผู้ปกครองชุมชน
และภูมิปัญญาส่งเสริมการนิเทศภายนอกรวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 

                (๕)  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
               ๙.๔  ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นดังนี้ 
            (๑)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      (๒)  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครธรรม 
          ๙.๕  โครงการท่ีรับผิดชอบ 

                           (๑)  โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      (๒)  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

               (๓)  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    
                 (๔)  โครงการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน 
                 (๕)  โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
                 (๖)  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
          ๙.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้อ านวยการกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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             ๑๐.  นำงสำวพชร   ยังให้ผล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ ๑๖  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                    ๑๐.๑  งำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
                        ๑๐.๒  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน  ผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ 
          ๑๐.๓  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
             ๑๐.๔  งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
               ๑๐.๕  งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำโรงเรียนโครงกำร โรงเรียนคุณธรรม 
                ๑๐.๖  โครงกำรเพศวิถีศึกษำ 
             ๑๐.๗  งำนประสำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ชมตะวัน  อ ำเภอเสิงสำง 
 
                    ๑๐.๘  ส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในประเด็นดังนี้ 
                ๑๐.๘.๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
                   ๑๐.๘.๒  กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำชมตะวัน 
            ๑๐.๙  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                             ๑๐.๙.๑  โครงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                             ๑๐.๙.๒  งำนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
                            ๑๐.๙.๓  กำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใส (ITA) ของสถำนศึกษำ 
            ๑๐.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
   ๑๑.  นำงชนิกำนต์  โสภำพิศ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขที่ ๑๗  มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑๑.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำและ 
                     ๑๑.๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คนท่ี ๑ 
            ๑๑.๓  งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
                            ๑๑.๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม และพัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับสถำนศึกษำ และระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                             ๑๑.๓.๒ งำนวำงแผนและประสำนงำนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
                             ๑๑.๓.๓ จัดท ำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                            ๑๑.๓.๔ จัดท ำระบบสำรสนเทศผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
                             ๑๑.๓.๕  ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำงแผน 



- ๒๙ - 
 

กำรนิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
                             ๑๑.๓.๖ รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ ข้อมูลจำกเครื่องมือนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
                            ๑๑.๓.๗ จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
                            ๑๑.๓.๘ งำนกำรประชุมจดบันทึกและรำยงำนกำรประชุมของ ก.ต.ป.น. 
                             ๑๑.๓.๙ จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำของ ก.
ต.ป.น. 
                     ๑๑.๔  งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

         ๑๑.๔.๑ ก ำกับ ให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ  
บริหำรงำนท่ัวไป และแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

         ๑๑.๔.๒ ก ำกับ ให้มีกำรรวบรวมวิเครำะห์และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำร 
บริหำรงำนบุคคลด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนท่ัวไปในระบบฐำนข้อมูล 
                           ๑๑.๔.๓ ก ำกับให้มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
                              ๑๑.๔.๔ งำนรำยงำนตัวช้ีวัดในระบบ ARS และ KRS ของกลุ่มนิเทศฯ 
          ๑๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในประเด็นดังนี้ 
             ๑๑.๕.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
                  ๑๑.๕.๒ กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำพระยำตะแบก 
          ๑๑.๖  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                            ๑๑.๖.๑ โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         ๑๑.๗  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

    ๑๒.  นำงพิมพ์ณภำ  พงษ์ธนณัชศุภดำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขท่ี ๒๓ มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
             ๑๒.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คนท่ี ๒ 
             ๑๒.๒  งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
                    (๑)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม และพัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำท้ังระดับสถำนศึกษำ และระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                     (๒)  งำนวำงแผนและประสำนงำนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
                    (๓)  จัดท ำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                     (๔)  จัดท ำระบบสำรสนเทศผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
                     (๕)  ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำงแผนกำร
นิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
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                     (๖)  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ ข้อมูลจำกเครื่องมือนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
                    (๗)  จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำต่อ 
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
                    (๘)  งำนกำรประชุมจดบันทึกและรำยงำนกำรประชุมของ ก.ต.ป.น. 
                     (๙)  จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำของ ก.ต.ป.น. 
            ๑๒.๓  งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
                    (๑) ก ำกับ ให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ บริหำรงำน
ท่ัวไปและแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                   (๒) ก ำกับ ให้มีกำรรวบรวมวิเครำะห์และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนท่ัวไปในระบบฐำนข้อมูล 
                    (๓) ก ำกับให้มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
                   (๔) งำนรำยงำนตัวชี้วัดในระบบ ARS และ KRS ของกลุ่มนิเทศฯ 
           ๑๒.๔  ส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในประเด็นดังนี้ 
    (๑) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        (๒) กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเบญจมิตรธงชัย 
           ๑๒.๕  โครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
                   (๑) งำนส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
         (๒) งำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
            ๑๒.๖  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

งำนธุรกำร 

     ๑.  นำงนิศำชล  กล้ำรบ  ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ส ๔  ต ำแหน่งเลขที่  ๑๒๖๗๘ 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (๑) งำนประสำนกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม กำรเบิกจ่ำยวัสดุ เอกสำรกำรเงิน กำรจัดสรร
เอกสำร ส่ิงพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
       (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้อง
กับระบบงำนสำรบรรณ 
       (๓) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ประชำชนท่ัวไป 
                (๔) งำนควบคุมภำยในกลุ่มนิเทศ 
               (๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
                (๖) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
               (๗) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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               ๒.  นำงสำวเจษฎำภรณ์  ตุลพิพำก  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน  ต ำแหน่งเลขที่  ๖๓          
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
      (๑) ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      (๒) ควบคุมกำรรับ-ส่ง หนังสือภำยใน ภำยนอก  กล่ันกรองเรื่องเสนอหนงัสือต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อ
วินิจฉัยส่ังกำร ก่อนมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ  
      (๓) ปฏิบัติหน้ำท่ีสำรบรรณกลำง 
                (๔) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ประชำชนท่ัวไป 
                (๕)  ประสำนงำน รำยงำน สรุปข้อมูล ๓ กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ  กลุ่มงำนนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  และกลุ่มงำนพัฒนำส่ือและเทคโนโลยี 
      (๖)  งำนเลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  
                (๗)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. (จัดท ำสรุปรำยงำนกำรประชุม)  
                (๘)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     ๓.  นำงสำวมำลินี   เสยกระโทก  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่  ๔๙  
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
               (๑)  งำนประสำนกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสำรกำรเงินกำร
จัดสรรเอกสำร ส่ิงพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
              (๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม (จัดท ำสรุปรำยงำนกำรประชุม) 
               (๓)  ปฏิบัติหน้ำท่ีสำรบรรณกลำง 
              (๔)  ประสำนงำน รำยงำน สรุปข้อมูล ๓ กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ ก.ต.ป.น. กลุ่มงำน
ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันฯ   กลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ 
     (๕)  งำนเลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  
      (๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

     ๑.  นำงสำวคนึงนิต  อินทรกระโทก  บุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  
ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่  อ ๓๙  ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             
และมีหน้ำท่ีช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต  ๓  ในกำร
ประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ี ของโรงเรียนและกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน 
อ ำเภอปักธงชัย ทุกกลุ่ม และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้               

(๑)  บริหำรงำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ดังนี้ 
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        ๑.๑  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
        ๑.๒  งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น 
        ๑.๓  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
        ๑.๔  งำนส่งเริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
        ๑.๕  งำนส่งเสริมกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี             
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ 
งำนกิจกำรนักเรียนอืน่ 
        ๑.๖  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
        ๑.๗  งำนส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
        ๑.๘  ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๑.๙  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
        ๑.๑๐  ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
        ๑.๑๑  งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                 ๑.๑๒  ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
        ๑.๑๓  งำนธุรกำร 
  (๒)  ปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
             ๒.๑  ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ พิจำรณำและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวย                   
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
           ๒.๒  พิจำรณำกล่ันกรอง  ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ในกลุ่มส่งเสริม                 
กำรจัดกำรศึกษำ 
             ๒.๓  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  ส่งเสริม  พัฒนำระบบงำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
             ๒.๔  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
            ๒.๕  ประสำนงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                     ๒.๖  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
                                   -  กำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับข้ันพื้นฐำน  
             ๒.๗  งำนส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กร  สถำบันศำสนำ  และสถำนประกอบกำร  และสถำบันสังคมอื่น 
       - กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว (Home School) 
                           ๒.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



- ๓๓ - 
 

             ๒.  นำงสำวพรพิมล  เปล่งคงคม  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
ต ำแหน่งเลขที่  อ ๔๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คนท่ี ๑ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
งำน  ดังนี ้
      (๑)  ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                           ๑.๑)  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
                           ๑.๒) งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
                           ๑.๓)  งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
                     (๒)  งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี 
ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษำวิชำทหำร  ประชำธิปไตย  วินัยนักเรียน  กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
        ๒.๑  งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
- ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                                  -  งำนกำรจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ เนตรนำรี และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี 

      -  งำนกำรจัดต้ังกลุ่ม/ กองยุวกำชำดและแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด  
       -  งำนพิธีกำรทำงลูกเสือ (วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ/วันถวำยรำชสดุดี) 

   -  งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี  
       -  งำนกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

   -  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ วินัยจรำจร กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
   -  งำนกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ เนตรนำรีและรำยงำนกำรส่งเงนิค่ำบ ำรุงลูกเสือ 

                                  -  งำนขอซื้อใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ เนตรนำรี     
                                  -  งำนอนุมัติเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี  
       -  งำนกำรขออนุมัติและกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือ  
                                      (ส ำรอง  สำมัญ  สำมัญรุ่นใหญ่) ข้ันควำมรู้เบ้ืองต้น (B.T.C) และข้ันควำมรู้ช้ันสูง (A.T.C) 
                                  -  งำนกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี /ลูกเสือสรรเสริญ / ลูกเสือยั่งยืน   
                                  -  งำนกำรขอเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์ 
                                  -  งำนกำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น 
                                  -  งำนกำรตรวจขั้นที่ ๕  เพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ ๒ ท่อน 
                                  -  งำนกำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  ๓ ท่อน  ๔ ท่อน 
                                  - งำนกำรอนุมัติผลกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ เนตรนำรี 
                      ๒.๒  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ               
                  ๒.๓  งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน 
                           ๒.๔  งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง องค์กรสภำนักเรียน  
                                   เด็กเยำวชนในสถำนศึกษำ 
                     (๓)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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      ๓.  นำงสิรดำ  ทองอินทร์  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   
เลขที่  อ ๔๓   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  คนท่ี ๒  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี้    
 งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำ นันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
                    (๑)  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
                            -  งำนโครงกำรส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภำพดี 
                        -  งำนอนำมัยโรงเรียน 
                         -  โครงกำร อย.น้อย 
                         -  กำรรำยงำนภำวะทุพโภชนำกำรนักเรียน ผ่ำนโปรแกรม SLS: system 
                          -  งำนโรคติดต่อ งำนระบำดวิทยำ 
                          -  งำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ 
                         -  งำนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
                         -  งำนพัฒนำระบบน้ ำด่ืมสะอำดในโรงเรียน 
                          -  โครงกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
                          -  โครงกำรอำหำรกลำงวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
                          -  กำรรำยงำนกำรติดตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริมนมผ่ำน 
                    ระบบโปรแกรม Thai School Lunch System 
                          -  กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรเสริม(นม)โรงเรียน   
                         -  งำนส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน 
                       (๒)  งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
          -  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
          -  กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกำรกีฬำแก่ครูและนักเรียน  
                             -  กำรคัดเลือกนักกีฬำประเภทต่ำง ๆ ไปแข่งขันระดับเขต / ระดับภำค 
          -  กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยแก่นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                       (๓)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

                 ๔.  นำงฐิตินันท์ นวลละออง บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   
ต ำแหน่งเลขที่  อ  ๔๔   ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  คนท่ี ๓ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  
ดังนี้  
                       (๑)  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ  กำรศึกษำนอก 
ระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
                             ๑.๑  กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
                                  ๑.๑.๑  งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
ต้ังแต่ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 
                                    ๑.๑.๒  กำรจัดกำรศึกษำในพื้นท่ีภูเขำ  ทุรกันดำร  และชำวเล 
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                                    ๑.๑.๓  กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ  เด็กต่ำงชำติพันธุ์ 
                                    ๑.๑.๔  กำรจัดกำรศึกษำพื้นท่ีพิเศษ 
                 ๑.๑.๕  กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น  เด็กกลุ่มเส่ียง  และเด็กออกกลำงคัน 
                                    ๑.๑.๖  งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 
                                              -  กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ (ปพ.๓)                         
                                              -  กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
                                              -  กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
                                              -  งำนส่ังซื้อแบบพิมพ์ 
                             ๑.๒  กำรศึกษำนอกระบบ 
                                ๑.๒.๑  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เช่ือมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
                                             -  กำรให้ควำมเห็นชอบกำรอนุญำตส ำนักงำน กศน. จัดกำรศึกษำให้กับเด็กท่ีมี 
                                                ควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเรียนในระบบได้ 
                                   ๑.๒.๒  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
       ๑.๒.๓  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
       - ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันท่ีจัดกำรศึกษำร่วมวำงแผน 
                                               และก ำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
                      (๒.)  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
                           ๒.๑  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
                             ๒.๒  งำนโครงกำรแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
                      (๓)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

               ๕.  นำงณัฏฐกำนต์  พงษ์จิรศักด์ิ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ   
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่  ๔๖  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
                 (๑.)  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ 
                            ๑.๑  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                (๒.)  งำนประสำน  ส่งเสริมกำรศึกษำ กับกำรศำสนำ และกำรวัฒนธรรม 
            ๒.๑  กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ (กำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ) 
      (๓.)  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
                    ๓.๑  งำนทุนกำรศึกษำ  และกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน 
          ๓.๒  งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. 
                             ๓.๓  งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 
                             ๓.๔  งำนกองทุนวิมำน  วรรณค ำ  

        ๓.๕  งำนกองทุนวันปิยมหำรำช 
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                             ๓.๖  ทุนกำรศึกษำอื่นๆ   
                             ๓.๗  กำรคัดกรองนักเรียนยำกจนพิเศษ (กองทุน กสศ.)                   
                (๔)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
                             ๔.๑  กำรส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 
                                    -  กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 
                                    -  กำรแข่งขันคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
                 -  กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร  และพัฒนำมำตรฐำน   
                                       วิทยำศำสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ   
                                    -  กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำต่อ 
                      (๕)  ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                            ๕.๑  งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
                                    - เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
                                      ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน    
               (๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

               ๖.  นำงสำวกำญจนำ  มีสุข   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ  ปฏิบัติกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ  ๔๕  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี ้                  
                  (๑)  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส  และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
                           ๑.๑  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
                     (๒)  งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
                           ๒.๑  งำนกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
                                  -  งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ 

      พระเจ้ำอยู่หัว และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
                                  -  งำนโครงกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๒.๒  งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ  
                        -  งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
               -  งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) 
               -  งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นท่ีชำยแดน 
                     (๓)  งำนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                           ๓.๑  ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำ 
                                  ท้องถิ่น ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำทะเบียน 
                           ๓.๒  งำนส่งเสริมกำรก ำจัดขยะ  ส่ิงปฏิกูล 
                     (๔)  งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี    
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน  
และงำนกิจกำรนักเรียนอืน่ 
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                           ๔.๑  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
                                  ๑.  งำนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
                                  ๒.  งำนจัดต้ังศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
                             ๒.๑  ด ำเนินกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีท่ีร้องเรียนมำท่ีศูนย์เฉพำะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ (ฉก.ชน.สพป.) หรือได้รับกำรประสำนจำก
ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ.) 
                                       ๒.๒  ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้เครือข่ำยในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในภำวะท่ีปลอดภัย ติดตำมและประสำนงำนกำรช่วยเหลือแบบองค์รวม               
(Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ำยเข้ำช่วยเหลือและเยียวยำครบทุกด้ำน รวมถึงกำรพัฒนำและด ำรง
เครือข่ำยในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                    ๒.๓ งำนรับเรื่องร้องเรียน/วิเครำะห์ข้อมูล 
                          (๑)  รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมหรือถูกล่วงละเมิดทำงร่ำงกำย
หรือทำงจิตใจ หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นักเรียนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ) เพื่อน ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบหรือพิจำรณำ 
                          (๒)  วิเครำะห์/ประมวลผลข้อมูล ประสำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ) เพื่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบหรือพิจำรณำส่ัง
กำรแล้วแต่กรณี 
                          (๓)  จัดท ำสำรสนเทศและระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ เช่น จัดท ำฐำนข้อมูลโรงเรียนเชิงลึกจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกำรร้องเรียนด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                          (๔)  ประสำนควำมร่วมมือและให้ค ำปรึกษำเจ้ำหน้ำท่ีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ี เพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือเด็ก 
                    (๕)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมำย     
                             ๑.  งำนธุรกำร  
                                      -  ปฏิบัติหน้ำท่ีสำรบรรณกลำง รับ-ส่งหนังสือในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                                      -  ควบคุมกำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร,หนังสือแจ้งเวียน 
                                      -  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่ม ตรวจนับพัสดุคงเหลือของกลุ่ม 
          -  กำรจัดกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมกลุ่ม 
                     (๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย          

               ๗.  นำยอำนนท์ เกสันเทียะ พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง นักจิตวิยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ต ำแหน่งเลขที่ พ ๓๐๒๑๓๙  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑.  ด้ำนปฏิบัติกำร 
               ๑.๑  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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                ๑.๒  วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลท่ีมีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ
ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ ด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ 

     ๑.๓ ประเมินส ำรวจวิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน  
เพื่อค้นหำอธิบำยท ำนำยแนวโน้มพฤติกรรมอำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ  แรงจูงใจ ควำมถนัดบุคลิกภำพ
สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบื้องดัน 
          ๑.๔  ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัวเพื่อ
กำรบ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องหรือปัญหำท่ีมีควำมซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสียงเรื่องเพศ ยำเสพติด          
กำรทะเลำะวิวำทกำรใช้ควำมรุนแรง ฯลฯ 
         ๑.๕  ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับ เบ้ืองต้น  
เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำขอตนเอง ปรับเปล่ียนอำรมณ์  ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัว    
หรือวิธีแก้ปัญหำให้เหมำะสม 
              ๑.๖  ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิส้ัน 
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
            ๑.๗  ส่งเสริม ป้องกันเฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
           ๑.๘  รวบรวม ศึกษำข้อมูล วิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ    
องค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำสุขภำพจิต 
                          ๑.๙  สรุปสถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงจิตวิยำเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบกำร
วำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน               

หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการท างานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

     ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวซ้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                  ๓.๓ ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ  
เฉพาะด้านและ การรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

๔. ด้านการบริการ 
              ๔.๑  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชการจิตวิยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย       

มีความรู้   ความเข้าใจ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
              ๔.๒  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดท าแผนการฝึกอบรม  

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                    ๕.  งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 
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๕.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
๕.๒ งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 

                    ๖.  งานประสาน  ส่งเสริมการศึกษา กับการศาสนา  และการวัฒนธรรม 
                        ๖.๑  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
                ๖.๒  เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่น าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ                    
                    ๗.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์
          ๑.  นำงประทุมทิพย์  พรหมคุณ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่ง
เลขท่ี อ ๘  มีหน้ำท่ีช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ ในกำร
ประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ีของโรงเรียนในกลุ่มพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในอ ำเภอ 
ครบุรี และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้     
                     (๑)  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีหน้ำท่ี ควบคุม ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด 
ช่วยเหลือแนะน ำ บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในสังกัด
ตลอดจนศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ เสนอควำมเห็นในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                   (๒)  ตรวจสอบงำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนพัสดุ และงำนในระบบ GFMIS 
                    (๓)  ตรวจสอบกล่ันกรองงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ 
                    (๔)  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำ และโรงเรียนในสังกัด 
                    (๕)  มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ตำมนโยบำยจำก
ผู้บังคับบัญชำ 
                    (๖)  ติดตำม ตรวจสอบ ประสำนงำน เพื่อแก้ไขปัญหำหรือข้อขัดข้องท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและนโยบำยจำกผู้บังคับบัญชำทุกระดับ 
                    (๗)  ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรเงิน งบประมำณ งำนบัญชี ก่อนรำยงำนหน่วย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
                    (๘)  มอบหมำยให้บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ไม่มีหรือมีแต่ไม่อำจ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ตำมล ำดับดังนี้ 
                      ๘.๑  นำงสำววริยำ  เลำกระโทก         นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
                          ๘.๒  นำงสำววิไลวรรณ์  ดอกทุเรียน     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
                          ๘.๓  นำงดำวเรือง  กิตติศักด์ิชัย          นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
       (๙)  จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดทุกแผนงำน และแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ และสรุปรำยงำน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
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  (๑๐)  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก ให้บริกำรท่ีดีในส่วนของงำนท่ีรับผิดชอบกับ
หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด 
           (๑๑)  เร่งรัด ติดตำม และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเกี่ยวกับงำนท่ีรับผิดชอบทุกรำยกำร 

(๑๒)  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

          ๒.  นำงสำววิไลวรรณ์  ดอกทุเรียน   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่  
อ ๑๒  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน   ดังนี้ 
   (๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้สอยโครงกำร/แผนงำน เงนิงบประมำณและเงินนอก 
งบประมำณทุกรำยกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำเขต ๓ และโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบเร่งรัด
ลูกหนี้เงินยืมรำชกำรให้ส่งใช้ตำมก ำหนดและบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับลูกหนี้ในระบบ GFMIS 

(๒)  ด ำเนินกำรตรวจสอบและเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลทุกกรณี 
(๓)  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรทุกกรณี 
(๔)  ติดต่อประสำนงำนกับทำงธนำคำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๕)  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

           ๓.  นำงดำวเรือง  กิตติศักด์ิชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่  
อ ๑๐   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
  งำนกำรเงิน    
               (๑)  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน  ค่ำตอบแทนพิเศษเต็มขั้น เงินเล่ือนระดับ ปรับวุฒิ ค่ำจ้ำงประจ ำ 
เงินประจ ำต ำแหน่ง  ภำษี หัก ณ ท่ีจ่ำย 
                     (๒)  จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือน บัตรเงินเดือน ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำประจ ำในส ำนักงำน        
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต ๓  และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 
                     (๓)  ด ำเนินกำรเบิกเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงเกษียณอำยุรำชกำร และลูกจ้ำงถึงแก่ควำมตำย 
                     (๔)  ผู้จัดท ำรำยละเอียดกำรรับ – จ่ำย ประจ ำเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ และโรงเรียนในสังกัด 
                     (๕) จัดท ำรำยละเอียดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและจัดท ำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยของ 
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ 
       (๖)  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินบ ำนำญโครงกำรจ่ำยตรง จัดท ำหนังสือรับรอง 
เงินเดือน ผู้รับบ ำนำญ และกำรโอนย้ำยผู้รับบ ำนำญ 
      (๗)  จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษีบุคคลธรรมดำของผู้รับบ ำนำญ 
      (๘)  ด ำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน เงินบ ำเหน็จตกทอดของผู้รับบ ำนำญในสังกัดส ำนักงำน    
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต ๓ 
      (๙)  ด ำเนินกำรเบิกเงินช่วยเหลือพิเศษ ๓ เดือน/บ ำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 
      (๑๐)  ด ำเนินกำรขอรับเงินบ ำเหน็จ/บ ำนำญข้ำรำชกำร เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ กรณีเกษียณ 
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อำยุรำชกำร ลำออก และโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด 
  (๑๑)  ด ำเนินกำรเบิกเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กรณีเกษียณอำยุรำชกำร  
ลำออก  โครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด และกรณีถึงแก่กรรม  
  (๑๒)  รับรองกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ ๑) 
  (๑๓)  จัดท ำรำยละเอียดรำยกำรแจ้งกำรหักเงิน ชพค., ชพส., โครงกำรพัฒนำชีวิตครู, ธ.กรุงไทย,        
เงินวิทยฐำนะ, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
  (๑๔)  ด ำเนินกำรจ ำท ำโปรแกรมระบบรวบรวมข้อมูลกำรน ำส่งเงินสมชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำร  (MCS-WEB)  แก้ไขข้อมูลสมำชิก และติดต่อประสำนงำนกับ กบข. 
  (๑๕)  ด ำเนินกำรเบิกเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กรณีเกษียณอำยุรำชกำร 
ลำออกโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด และกรณีถึงแก่กรรม 
      (๑๖)  ท ำหน้ำท่ีเขียนเช็คส่ังจ่ำยเงินทุกประเภท และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องทุกรำยกำร 
        (๑๗)  จัดท ำหลักฐำนกำรรับ – จ่ำย ส่งมอบให้กับเจ้ำหน้ำท่ีบัญชีทุกวันท่ีมีกำรรับ หรือจ่ำยเงินนั้น 
       (๑๘)  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

           ๔.  นำงสำวสุกฤตำ  แก้วพะเนำ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี 
อ ๑๔  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนดังนี้     
  (๑)  กำรจัดท ำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  ให้เป็นไปตำมระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๒)  เร่งรัดผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้จัดท ำหลักฐำนเพื่อให้กำรจัดท ำบัญชีเกณฑ์คงค้ำงเป็นไปตำมนโยบำยบัญชี
และทันตำมก ำหนดเวลำท่ีระเบียบก ำหนด 
  (๓)  ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ  GFMIS 
  (๔)  ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญ  หลักฐำนและเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชี พร้อมให้
หน่วยงำนท่ีท ำกำรตรวจสอบและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำท ำกำรตรวจทุกหน่วยงำน 
  (๕)  ในค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเงิน  กำรบัญชี  และพัสดุ  แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรประถมศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๖)  เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภท 
  (๗)  ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
  (๘)  รับเงินและน ำเงินส่งคลัง และจัดท ำในระบบ GFMS 
  (๙)  รับฝำก – ถอน เงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
  (๑๐)  จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

(๑๑)  ติดต่อประสำนงำนกับทำงธนำคำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินและกำร 
น ำส่งเงินทุกประเภท 

(๑๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนคุมฎีกำเบิกเงิน ลงทะเบียนกำรตัดจ่ำย 
            (๑๓)  เร่งรัด ติดตำม และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเกี่ยวกับงำนท่ีรับผิดชอบทุกรำยกำร 

(๑๔)  งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบ 
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               ๕.  นำงสำววริยำ  เลำกระโทก  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  ต ำแหน่งหน้ำที่  
อ ๑๗  ได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ตำมมำตรำ4  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก (ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนนักวิชำกำรพัสดุ) ปฏิบัติงำน
ทำงกำรพัสดุท่ัวไปของหน่วยงำน (ในส่วนของหนว่ยงำนในก ำกับดูแล โรงเรียนในสังกัด 183 โรงเรยีน) มีลักษณะงำน 
ท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ จัดซื้อ กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ กำรจัดท ำทะเบียน
พัสดุ กำรท ำสัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำซื้อสัญญำจ้ำง และปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดย 
มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ 

วำงแผน ก ำหนดเวลำ ตรวจสอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนจัดสรร ท ำกำรแจ้ง 
โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุฯ  

ติดตำม เร่งรัด ก ำกับ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตำมแผนกำร 
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนจัดสรร 
ด้ำนบริหำรพัสดุ 

(๑)  ตรวจสอบข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (คุณลักษณะและรูปแบบรำยกำรของพัสดุท่ี 
ต้องกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง, รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง, กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง  
egp, กำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง,กำรบริหำรสัญญำ ตรวจรับพัสดุภำยในเวลำท่ีก ำหนด (รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ี
โรงเรียนในสังกัด เบิกจ่ำยเงินผ่ำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ)  

(๒)  จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ,กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบ  
เครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง egp,กำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง,กำรบริหำรสัญญำ ตรวจรับพัสดุภำยในเวลำท่ี
ก ำหนด (กรณี ส ำนักงำนเขตฯ จัดซื้อจัดจ้ำงรวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ)  

(๓)  ด ำเนินกำรสร้ำง Po ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS (รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
โรงเรียนท่ีเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ) 
  (๔)  มอบเรื่องกำรตรวจรับ (รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ในสังกัดฯ  ท่ีเบิกจ่ำยผ่ำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ) ให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  ตรวจสอบเอกสำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
                     (๕)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบหลักประกันสัญญำครบก ำหนด เพื่อตรวจสอบควำมช ำรุด
บกพร่องก่อนคืนเสนอคืน 
  (๖)  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ให้
รำยงำน 
  (๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    ด้ำนบริหำรสินทรัพย์ 
  (๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใช้ท่ีรำชพัสดุ ของกระทรวง ทบวง กรม และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีขอให้ท่ีรำชพัสดุในควำมดูแลครอบครองของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ (กระทรวง ทบวง 
กรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีขอใช้ บันทึกเหตุผลและควำมจ ำเป็นมีงบประมำณส ำหรับกำรขอใช้   ,โรงเรียน
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ,โรงเรียนจัดส่งเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องขอส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
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กำรศึกษำฯ พิจำรณำ,ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ ส่งเรื่องให้ธนำรักษ์ฯ ธนำรักษ์ฯแจ้งกำรพิจำรณำมำยัง ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ แจ้ง หน่วยงำนท่ีขอใช้ทรำบ) 
  (๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรื้อถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบนที่รำชพัสดุ  (โรงเรียนเสนอขอ
อนุญำตรื้อถอน,ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร,จัดท ำร่ำง,เสนอค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสภำพอำคำร ส่ิงปลูก
สร้ำงท่ีขอรื้อถอน,รำยงำนผลคณะกรรมกำรตรวจสภำพอำคำรฯ เสนอควำมเห็นอนุญำตรื้อถอน,แจ้งโรงเรียนท ำกำร 
รื้อถอน,แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับวัสดุจำกกำรรื้อถอน, โรงเรียนรำยงำน กำรรื้อถอน,รำยงำนกำรขอจ ำหน่ำย
อำคำรท่ีรื้อถอนไปยัง ธนำรักษ์ฯ) 
  (๓)  ด ำเนินกำรสร้ำงรหัสสินทรัพย์ผ่ำนระบบ GFMIS  (งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
รหัสศูนย์ต้นทุน โรงเรียนในสังกัดฯ)  พร้อมแจ้งโรงเรียนในกำรจัดท ำทะเบียนสินทรัพย์ ตำมรหัสท่ีสินทรัพย์ท่ีสร้ำง
ผ่ำน ระบบ GFMIS 

     ด้ำนกำรบริกำร    
(๑)  ศึกษำ วิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุของสถำนศึกษำ  เพื่อให้ค ำแนะน ำ 

กำรด ำเนินกำร ให้เกิดผลส ำเร็จ 
(๒)  ติดตำม ประเมินผล   กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ  

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมให้ โรงเรียนในสังกัด เพื่อรำยงำนผล  ปัญหำอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  ตำมล ำดับ  
(๓)  จัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ในภำรกิจ เร่งด่วนตำมนโยบำย 

หน่วยงำนจัดสรร 
(๔)  ร่วมก ำหนดแผนงำน/โครงกำร วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค์ แนะน ำขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ร่วมกบั  

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบโครงกำร (ในกำรจัดสรรงบประมำณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
            ๖.  นำงสำวพิชญ์สุกำนต์  จรพุทธำนนท์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลข   
อ ๑๘  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน  ดังนี้หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก (ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนนักวิชำกำร
พัสดุ) ปฏิบัติงำนทำงกำรพัสดุท่ัวไปของหน่วยงำน  มีลักษณะงำนท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ จัดซื้อ กำรเบิกจ่ำย 
กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ กำรจัดท ำทะเบียนพัสดุ กำรท ำสัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำและกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำซื้อสัญญำจ้ำง และปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

งำนพัสดุ 
  (๑)  เป็นเจ้ำหน้ำท่ี   ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง งบประมำณของ
ส ำนักงำนทุกรำยกำร 
  (๒)  ตรวจสอบหลักฐำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ของโรงเรียนในสังกัดทุกรำยกำร 
งำนกำรเงิน 

(๑)  ตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติเบิกเงิน จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
                          (๑.๑) ค่ำวัสดุของโรงเรียนและค่ำวัสดุของส ำนักงำนทุกรำยกำร 
                          (๑.๒) เบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค และกำรรำยงำนค่ำสำธำรณูปโภค 
                     (๑.๓) งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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              ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ 
(๑) ส ำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของกลุ่มงำนใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

นครรำชสีมำ เขต ๓ 
(๒)  วำงแผน ก ำหนดเวลำ ตรวจสอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนจัดสรร  เพื่อใช้ 

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  งบประมำณบริหำรส ำนักงำนฯ 
      (๓)  ติดตำม เร่งรัด ก ำกับ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำน  ให้เป็นไปตำม
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนจัดสรร 
              ด้ำนบริหำรพัสดุ 

(๑)  ตรวจสอบ คุณลักษณะและรูปแบบรำยกำรของพัสดุท่ีต้องกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
(๒)  จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ,กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบ  

เครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง egp,กำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง,กำรบริหำรสัญญำ ตรวจรับพัสดุภำยในเวลำท่ี
ก ำหนด 

(๓)  ด ำเนินกำรสร้ำง Po ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS  
(๔)  ด ำเนินกำรสร้ำง/แก้ไข/เปล่ียนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS  ท่ีขอเบิกเงินกับ 

หน่วยงำน 
(๕)  มอบเรื่องกำรตรวจรับ ให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  ตรวจสอบเอกสำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ 

ผู้รับจ้ำง 
(๖)  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือน /จัดท ำรำยงำนประกำศผลผู้ชนะรำยไตรมำส   

และรำยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ให้รำยงำน  
(๗)  จัดรำยงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี (บันทึกแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบพัสดุประจ ำปี,เจ้ำหน้ำท่ี 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุคงเหลือ,เสนอแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุช ำรุด,
เสนอส่ังกำรอนุมัติให้จ ำหน่ำย, ตัดออกจำกบัญชีทรัพย์สิน,รำยงำน สตง.)    

(๘)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      ๗.  นำงสำวสุภำภรณ์  มะลิใหม่  ลูกจ้ำงชั่วครำว  โดยมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 
  (๑) ด ำเนินกำรและขออนุมัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงช่ัวครำว ทุกรำยกำร 

(๒) ด ำเนินกำรและขออนุมัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินประกนัสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทน           
ทุกรำยกำร 

(๓) ด ำเนินกำรและขออนุมัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร ๓. ปฏิบัติงำนธุรกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ตรวจสอบแฟ้มเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำติดตำม 
แฟ้มท่ีเสนอไว้ 
  (๔) รับหนังสือรำชกำรเข้ำใหม่ น ำลงทะเบียนตำมระบบงำนสำรบรรณน ำส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
  (๕) จดบันทึกกำรประชุมภำยในกลุ่มและประสำนงำนกลุ่มต่ำงๆ โดยเวียนหนังสือรำชกำรภำยใน    
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
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(๖) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
(๗)  งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

           1.  นำงขวัญเรือน รุ้งตำล  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร
พิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ 50  ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยใน และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 

(1)  งำนตรวจสอบภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 และสถำนศึกษำในสังกัด  
             1.1  งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และประเมินควำมเส่ียง 
                1.1.1 งำนประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
                1.1.2 งำนประเมินควำมเส่ียง 
              1.2  งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมั่น แยกตำมประเภทกำรตรวจสอบ  
                 ๑.2.1 งำนตรวจสอบทำงกำรเงินบัญชี (Financial Audit) 
                1.2.2 งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
                1.2.3 งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Audit) 
                         1.2.4 งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) 
                1.2.5 งำนตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) 
                 1.2.6 งำนตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) 
                 1.2.7 งำนตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
              1.3  งำนให้ค ำปรึกษำ 

(2)  งำนบริหำรกำรตรวจสอบ 
      2.1  งำนวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 

   2.1.1 กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว (Audit Universe) 
    2.1.2 กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) / 

แผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
   2.1.3 กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) 

         2.2  งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน   
                     (3)  งำนธุรกำร และสำรสนเทศ 
                     (4)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
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กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      1.  นำงเกดสุชำ  ทองน้อย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒๓  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ช่วยเหลือรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ ในกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ระดับพื้นท่ีของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในอ ำเภอเสิงสำง และอ ำเภอวังน้ ำเขียว  และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
      (1)  ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งต้ัง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (2)  ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
      (3)  ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
และจรรยำบรรณ 
      (4)  ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (5)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ภำยในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศ 
       (6)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (7)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
       (8)  งำนธุรกำร และกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        (9)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      2.  นำงสำวอัญชลิกำ  เอิบส ำโรง  ลูกจ้ำงชั่วครำว   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1)  งำนธุรกำร และงำนสำรบรรณ ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (2)  งำนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (3)  งำนพัฒนำระบบเครือข่ำย และกำรประชำสัมพันธ์ ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
           (4) งำนประสำนงำน และกำรให้บริกำร ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (5) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดอบรมพัฒนำ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำรจัดประชุม
ต่ำง ๆ ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
          1.  นำงศลิษำ  ศิริก ำเนิด  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 2  
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม กำรด ำเนินงำนในกลุ่มฯ และกล่ันกรอง วิเครำะห์งำน เพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  ช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  ในกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจระดับพื้นท่ีของโรงเรียนใน 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในอ ำเภอปักธงชัย และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
       (1)  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
        (2)  งำนส่งเสริมกำรกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนลีทำงกำรศึกษำ (DLIT) ร่วมกับ
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
        (๓)  งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยพัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ร่วมกับศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
                 (๔)  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ร่วมกับศึกษำนิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 
                (๕)  งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ร่วมกับ
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
        (๖)  งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
        (๗)  งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ร่วมกับศึกษำนิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 
        (๘)  งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองของกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนของกลุ่ม
ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
        (๙)  งำนระบบควบคุมภำยในของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 
           (10)  งำนติดตำมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในส่วนงำนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
           (11)  งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในส่วนงำนกลุ่ม
ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
           (12)  กำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ของหน่วยงำน 
                    (๑3)  กำรศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
          (14)  ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          (15)  กำรจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สถำนศึกษำใน
สังกัด 
          (๑6)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรงำนท่ีรับผิดชอบ 
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          (17)  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

      2.  นำยภำนุชิต  วัดกระโทก  พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำท่ี  หัวหน้ำ
กลุ่มงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร หน้ำท่ีและรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (๑)  กำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
      (๒)  กำรศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  (๓)  งำนติดต้ัง พัฒนำ ดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร (ICT) ของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
       (๔)  กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสำร
โทรคมนำคมในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
      (๕)  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูล และกำรโต้ตอบผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
       (๖)  กำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสำร
โทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
       (๗)  กำรติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  (๘)  กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซด์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
และฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัดและสถำนศึกษำ 
   (๙)  กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT และโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำ
กับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   (๑๐)  ดูแลระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑๑)  งำนบริกำรและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรใช้เครือข่ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร (ICT) รูปแบบต่ำง ๆ บนเครือข่ำย 
   (๑๒)  งำนระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ AMSS++ ในส่วนของ
ระบบ Admin 
  (๑๓)  งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
      (๑๔)  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center) ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
        (๑๕)  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education Management Information 
System : EMIS) ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
         (๑๖)  งำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
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           (๑๗)  งำนให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
   (๑๘)  งำนระบบ Smart OBEC ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในส่วนของระบบ 
Admin 
   (๑๙)  ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยกล้องวงจรปิดของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   (๒๐)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรงำนท่ีรับผิดชอบ 
      (๒๑)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

                ๑.  นำยอติวิชญ์   วงศิริ    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งนิติกรช ำนำญกำร            
เลขที่ต ำแหน่ง อ ๒๘  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต ๓  มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
      (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัย และรักษำวินัย  ได้แก่ กำรวำงแผน เผยแพร่ ให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย จัดท ำโครงกำรอบรมกฎหมำย คุณธรรม จริยธรรมและวินัย 
    (๒)  ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ รับเรื่องและตรวจร่ำงหนังสือร้องเรียน 
ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย ตรวจพิจำรณำ ให้
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 
    (๓)  ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย ได้แก่ แต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและอย่ำงร้ำยแรง ตรวจพิจำรณำส ำนวนสอบสวนทำงวินัย ให้ควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ หรือผู้ส่ังแต่งต้ังหรือผู้มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ด ำเนินกำรออกค ำส่ังลงโทษ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรส่ังพักรำชกำร กำรส่ังให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน กำรส่ังให้ประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   (๔)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ได้แก่ รับเรื่องอุทธรณ์และตรวจสอบ 
ค ำอุทธรณ์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 

(๕)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ ได้แก่ รับเรื่องร้องทุกข์อละ 
ตรวจสอบค ำร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ หรือผู้มีอ ำนำจ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ร้องทุกข์ 

(๖)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี  ได้แก่ แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบ 
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทำงละเมิด  และแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด ตรวจพิจำรณำ
ส ำนวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทำงละเมิด และส ำนวนกำรสอบเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด ให้ควำมเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ หรือผู้มีอ ำนำจ กำรรำยงำนกำร 
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ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทำงละเมิด และกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด  
ตลอดจนกำรบังคับค่ำสินไหมทดแทน 

(๗)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่นๆของรัฐ ได้แก่  
            ๗.๑ รับมอบอ ำนำจจำกหน่วยงำนให้ฟ้องและแก้ต่ำงคดี 
            ๗.๒ ประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ต ำรวจ อัยกำร ศำล ตุลำกำร รำชทัณฑ์ ป.ป.ช. สตง. 
และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
            ๗.๓ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย พยำนหลักฐำน 
                     ๗.๔ จัดท ำค ำฟ้อง ค ำให้กำร ค ำแถลง ค ำอุทธรณ์ ค ำขอ ค ำร้อง จนคดีถึงท่ีสุด 
                     ๗.๕ รำยงำนผลคดีต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  หรือ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๗.๖ ด ำเนินกำรบังคับคดี และมำตรกำรบังคับทำงปกครอง ได้แก่ สืบหำหลักทรัพย์ ยึด อำยัด 
และจ ำหน่ำยทรัพย์สินขำยทอดตลำด ไกล่เกล่ีย ประนีประนอมข้อพิพำท บังคับเอำค่ำเสียหำยคืนรัฐโดยไม่ฟ้องศำล 
ตำมกฎหมำยท่ีให้อ ำนำจไว้ 
                     ๗.๗ รำยงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีทำงศำล                                        

(๘)  ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่  
                          ๘.๑ จัดท ำแผนหรือโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
                          ๘.๒ ก ำกับ ติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพของข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดให้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต  มีกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
                          ๘.๓ รับแจ้งเบำะแส ด ำเนินกำรจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเบำะแส สำยด่วน ตู้ไปรษณีย์ สร้ำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ (social networks)  
                          ๘.๔ มำตรกำรคุ้มครองพยำน ผู้แจ้งเบำะแส และเจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ตำมมติ ครม.และระเบียบ กฎหมำย  
                          ๘.๕ ประสำนเช่ือมโยงให้ควำมร่วมมือต่อหน่วยงำน/งำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ี 
                          ๘.๖ ด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนเอกสำรหลักฐำนส่งเรื่องให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือต ำรวจ เพื่อด ำเนินคดีอำญำกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
                    (๙)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูล และติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดี
ของรัฐ  ได้แก่ รวบรวมและจัดท ำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจงำนท่ีรับผิดชอบประจ ำปี รำยงำนผลต่อส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  หรือผู้มีอ ำนำจ 
                    (๑๐)  ร่ำงและพิจำรณำตรวจร่ำง กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับและมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงำน  
                    (๑๑)  ร่ำงและตรวจร่ำง นิติกรรมสัญญำท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงำน 
                    (๑๒)  ปฏิบัติงำนศูนย์ ฉก.คศ. ประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต ๓ 
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                    (๑๓)  ให้ค ำปรึกษำหรือให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและคดี ให้แก่ข้ำรำชกำร  พนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 
                    (๑๔)  ควบคุม ดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์งำน
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓  
                   (๑๕)  งำนธุรกำรกลุ่ม เป็นนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับของทำงรำชกำร ก ำกับ ควบคุม 
                ๑๕.๑ จัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศของกลุ่ม 

       ๑๕.๒ จัดท ำโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนกฎหมำยและคดีของ สพป. 
       ๑๕.๓ จัดระบบกำรด ำเนินงำนกฎหมำยและคดีตำมโครงสร้ำง และจัดท ำแผนภูมิกำร 

ด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ โดยงำนธุรกำรจะเป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินงำน 
                            ๑๕.๔ ประสำนรวบรวมกำรจัดท ำโคงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ในโครงกำรของกลุ่ม
เพื่อประกอบเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ สพป.ตลอดจนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
                            ๑๕.๕ ออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้สอดคล้องกับระบบงำนของ สพป.             
                            ๑๕.๖ ด ำเนินกำรประชุมภำยในกลุ่มกฎหมำยและคดี เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร 
ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

       ๑๕.๗ ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนภำยใน สพป.และสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

       ๑๕.๘ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดีแก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังใน 
และนอกรูปแบบ 

       ๑๕.๙ รวบรวมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมงำนโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสรุปเป็นของกลุ่ม 
       ๑๕.๑๐ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
       ๑๕.๑๑ กำรจัดท ำทะเบียนคุม รับ-ส่ง หนังสือรำชกำรลับ 
       ๑๕.๑๒ กำรจัดท ำทะเบียนคุมประกำศ ค ำส่ังลับ 
       ๑๕.๑๓ กำรจัดท ำวำระกำรประชุมผู้บริหำรประจ ำเดือน 
       ๑๕.๑๔ กำรจัดท ำวำระกำรประชุม อกศ.ด้ำนวินัย 
       ๑๕.๑๕ กำรจัดท ำวำระกำรประชุม กศจ.ด้ำนวินัย 

                            ๑๕.๑๖ ด ำเนินงำนธุรกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                            ๑๕.๑๗ ด ำเนินงำนธุรกำรทำงวินัยพนักงำนรำชกำร 
                            ๑๕.๑๘ ด ำเนินงำนธุรกำรทำงวินัยลูกจ้ำงประจ ำ 
                            ๑๕.๑๙ ด ำเนินงำนธุรกำรทำงวินัยลูกจ้ำงช่ัวครำว 
                    (๑๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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ให้ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรท่ีได้รับมอบหมำย  โดยค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำม 
สะดวกแก่ผู้รับบริกำร ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย และควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรค  
ให้ปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำท่ีเกี่ยวข้องตำมล ำดับ  เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ
เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๙  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

                                                                                                       
               (นำยเผด็จศึก  โชติกลำง) 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 
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a.b.& 91um3a0~0uai3aUbMfl (Information Technology Audit) 

a.b.b 9iumsaoaouni4u?~i3 (Management Audit) 

a.b.d ~iumsaoaou~bfl~ (Special Audit) 

a.~n ~iu'b&iGiflntti 
(b) ~iuu?~i=inism%am 

b.a qiuaiqb~wuni3m~aoaousliulu 
Q P19 

b.b.a mskiiluwuni~dgum~ium~aoaou (Engagement Plan) 

b.b ciudszhqmmvrcium~aoaou~iulu 
(m) ~ i u r z a o a o v m ~ ~ ~ 4 i d i a i ~ 1 ~ ~ h ~ ' 1 1 o ~ d a u s 1 " 1 1 n 1 ~  miuuhmaf'a~um?/ 

~ o t u i m ~ n i ~ ~ ~ i ~ q ~ i ~ ~ ~ i a i ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z ~ o ~ d a u ~ ~ ~ n ~ ~  
(6) .>;11U~3fll3 Ma%al3aULMfl 

(c) dfj~ciudu q muc(~~d'u9J"qaiunu~aiu 



 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 ที่ปรึกษำ 
     นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
      
 

 คณะท ำงำน 
     นางขวัญเรือน  รุ้งตาล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
     นางสาวรุ้งรัตตา วรรณเสถียร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 




