


อ ำนำจหน้ำที่ และขอบข่ำย/ภำรกิจ 

ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 

(๔) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 

(๕) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 

(๖) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๗) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

(๘) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งานสารบรรณ 

1.1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 

1.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 

    1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

    1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 

    1.5 งานการท าลายหนังสือราชการ 

2. งานช่วยอ านวยการ 

2.1 งานรับ-สง่งานในหน้าที่ราชการ 

    2.2 งานมอบหมายหน้าทีก่ารงาน 

    2.3 งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    2.4 งานประชุมภายในส านักงาน 

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

    3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

3.2 งานบริการอาคารสถานที่ 

3.3 งานรักษาความปลอดภัย 

 



4. งานยานพาหนะ 

5. งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.1 งานจัดระบบบริหาร 

5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

5.3 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.4 งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.5 งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. งานประสานงาน  

   7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

    7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

          ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

7.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

       และสรรหาคณะกรรมการอืน่ที่เกี่ยวของ 

8. งานประชาสัมพันธ์ 

8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

8.2 งานเผยแพรขอมลูข่าวสารและผลงาน 

9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กลุ่มนโยบำยและแผน 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 

(3) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน 

(4) ด าเนินการวิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งานธุรการ 

1.1 งานสารบรรณ 

1.2 งานประสานงานและให้บริการ  

1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

1.4 งานจัดการความรูภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 

2.1 งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 งานจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. งานนโยบายและแผน 

3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 

3.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน 

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 



4.3 งานจัดสรรงบประมาณ 

4.4 งานบริหารงบประมาณ 

5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

5.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

5.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการ 

       ประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท). 

6.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 

6.3 งานรวบรวมองคค์วามรูและมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

       การศึกษา (กพท.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 

(3) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

๑. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

๑.๑ งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๑.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 

๑.๓ งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

      เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๔ งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๑ จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

๒.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ 

      คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๓ งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 

       เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

       คอมพิวเตอร์ 

๒.๕ งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการ 

      โต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 



๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

      และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๗ งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปญัหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 

      เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

       ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

3. งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือก ารบริหารและการจัดการศึกษา 

3.๑ การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

      จัดการศึกษา 

3.๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

3.๔ การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัด 

      การศึกษา 

3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      ข้อมูลสารสนเทศ 

3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้ 

      สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

      สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.๗ การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application  

      Software) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิม 

      ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

(2) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

(3) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

(4) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

(5) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ

งานบริหารสินทรัพย์ 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งานบริหารบัญชี 

1.1 สมุดเงินสด/ใบส าคัญลงบัญชีด้านรับ 

1.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคัญลงบัญชีด้านรับ 

1.3 สมุดเงินสด/ใบส าคัญลงบัญชีด้านจ่าย 

1.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคัญลงบัญชีด้านจ่าย 

1.5 สมุดรายวันเงินรับ 

1.6 สมุดรายวันเงินจ่าย 

1.7 สมุดรายวันทั่วไป 

1.8 ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 

1.9 สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

1.10 การรับและการน าส่งเงิน 

1.11 การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงิน(ฏีกา) 

1.12 รายงานการเงิน 

1.13 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

1.14 การตรวจสอบและรายงานการเงิน 

1.15 การสรุปรายการ 

1.16 การปิดบัญชี 

1.17 การบันทึกสิ้นปี 

1.18 การจัดท าบัญชีเงินประจ างวด 

1.19 การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 



2. งานบริหารการเงิน 

2.1 การเบิกเงิน 

2.2 การจ่ายเงิน 

2.3 การยืมเงิน 

2.4 การเก็บรักษาเงิน 

2.5 การน าเงินส่งคลัง 

2.6 การกันเงิน 

3. งานบริหารพัสดุ 

3.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3.2 การเก็บรักษาพัสดุ 

3.3 การเบิก-จ่ายพัสดุ 

3.4 การยืมพัสดุ 

3.5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

3.6 การจัดท าเอง 

4. งานบริหารสินทรัพย์ 

4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ทีร่าชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุใน 

      ความครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ 

      สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

4.4 การขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 

5. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ

งานบริหารสินทรัพย์ 

6. การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(3) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(5) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(6) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(7) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

(8) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ

ด าเนินคดีของรัฐ 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบขำ่ย/ภำรกิจ 

1. งานธุรการ 

1.1 งานรับหนังสือราชการ 

1.2 งานส่งหนังสือราชการ 

1.3 งานจัดท าหนังสือราชการ 

1.4 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.5 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะ 

2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

2.2 งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

2.3 งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน 

       ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

2.4 งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 

      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.5 งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็น 

      ต าแหน่งพนักงานราชการ 

2.6 งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 



2.7 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3.1 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู 

3.2 งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

3.3 งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

3.4 งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 

3.5 งานแข่งขันเพ่ือบรรจุครู 38 ค.(2) 

3.6 งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 

3.7 งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 

3.8 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 

3.9 งานสรรหาพนักงานราชการ 

3.10 รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 

3.11 ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีของใช้บัญชี) 

3.12 งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 

3.13 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน 

3.14 งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

3.15 งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอ่ืน 

3.16 งานขอโอนข้าราชการครู 

3.17 งานรับโอนข้าราชการครู 

3.18 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 

3.19 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 

3.20 งานแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.21 งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.22 งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.23 งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

3.24 งานออกจากราชการ 

3.25 งานขอกลับเข้ารับราชการ 

3.26 งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

3.27 งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 

3.28 งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 

3.29 งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 

3.30 งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 

3.31 งานคัดเลือกเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 



3.32 งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 

3.33 งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองผู้แล้ว 

3.34 งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับควบ 

4. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

4.1 งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 

4.2 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 

4.3 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม 

4.4 งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 

4.5 งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 

4.6 งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 

4.7 งานเลื่อนขั้นค่าจ่างลูกจ้างประจ า 

4.8 งานขอเงินค่าตอบแทน 

4.9 งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

4.10 งานขอปรับวุฒิการศึกษา 

4.11 งานทะเบียนประวัติ 

4.12 งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 

4.13 งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

4.14 การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 

4.15 งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 

4.16 ขอเพ่ิมวุฒิในประวัติ 

4.17 งานบันทึกวันลาประจ าปี 

4.18 งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ 

4.19 งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

4.20 งานสมัคร กสจ. 

4.21 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.22 งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.23 จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 

4.24 จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.25 งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.26 การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 

4.27 งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 

4.28 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

4.29 งานขอท าบัตรประจ าตัว 



4.30 งานขอหนังสือรับรอง 

4.31 งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 

4.32 ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

4.33 งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 

4.34 งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 

4.35 งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  

         การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 

4.36 งานเกษียณอายุราชการ 

4.37 งานเกษียณอายุลูกจ้าง 

5. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

5.2 งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

5.3 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ 

5.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.5 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

       การศึกษา 

5.6 การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์ 

      การประเมินส าหรับข้าราชการ 

5.7 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมดูงาน และการ 

      ไปราชการ 

6. งานวินัยและนิติการ 

6.1 งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

6.2 ด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  

      ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 

6.3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

6.4 การคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม 

6.5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 

 

 

 

 

 



6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

(2) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(3) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(4) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

๑. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

๒. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

๓. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

    จรรยาบรรณ 

๔. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

    ต่างประเทศ 

๖. งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

๗. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 

(4) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งานธุรการ 

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 

       และผู้มีความสามารถพิเศษ 

2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดปละประเมินผลการศึกษา 

3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

4. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

      ทางการศึกษา 

5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

      ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

      สถานศึกษา 

6.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

(2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืน 

(4) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

(6) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ

เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(7) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(8) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(9) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

(10) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(11) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(12) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.1 การจัดการศึกษาในระบบ 

1.1.1 งานสงเสริมใหมีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัด 

         การศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขนพื้นฐาน 

         อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1.1.2 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 

1.1.3 การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุ 

1.1.4 การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 



1.1.5 การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

1.1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 

- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 

- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 

- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู 

- การซื้อแบบพิมพ 

1.2 การศึกษานอกระบบ 

1.2.1 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา 

         ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- การใหการอนุญาตส านักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับ 

  เด็กท่ีมีความจ าเป็นไมสามารถเรียนในระบบได 

1.2.2 สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 

1.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วม 

  วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด 

  การศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว  

                       ชุมชนองค์กรสถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

3. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

- งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

4.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ 

4.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

- การพัฒนาอจัริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 

- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 

- การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน  

  วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  

   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 

 



4.3 งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้น     

       พ้ืนฐาน 

4.4 งานจัดการศึกษาส าหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัว 

       อุปถัมภ์) 

5. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี         ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก

เยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 

5.1 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

5.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

5.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

5.4 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา 

      วิชาทหาร 

5.5 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

5.6 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน  

      เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 

5.7 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

6.1 งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 

6.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

6.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

7. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

7.1 งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

7.2 งานความมั่นคงแห่งชาติ 

- งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  

   (อพป.) 

- งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 

- งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

8. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

8.2 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 



8.3 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัย 

      อันควร 

8.4 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

9.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 

9.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

10. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

10.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีการแสดง 

        การท่องเที่ยว งานอดิเรกต่าง ๆ 

10.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

10.3 การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

10.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 

12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ 

  หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 

(2) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติ งาน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

(3) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

(4) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

1. ตรวจสอบ วิเคราะหป์ระเมินผล การปฏิบัติงานต่างๆ ของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

      ก ากับดูแล 

1.2 ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการด าเนินงานหรือกิจกรรม 

      ต่างๆ ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร 

1.3 ความถูกต้อง เชื่อถือไดของข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและการด าเนินงาน 

      ต่าง ๆ 

1.4 ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมายระเบียบ นโยบายต่างๆ  

      ของทางราชการ 

1.5 ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของ 

      ทรัพยสิน 

2. ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแกไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุม ก ากับดูแลให้การด าเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภารกิจงานตรวจสอบ

ภายในของผู้ตรวจสอบภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา แยกไดเป็น 2 ระดับ แต่ละระดับมีขอบเขตเรื่องที่

ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 งานตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบแยก 

      เรื่องได ดังนี้ 

2.1.1 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ  

         4  ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และนโยบายของรัฐ 

2.1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 

         ของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



2.1.3 ตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชี และตรวจสอบ 

         การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย 

         ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

2.1.4 ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

2.1.5 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1.6 ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย  

         ที่ก าหนด 

2.1.7 ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่องได้  

      ดังนี้  

2.2.1 การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ 

         ราชการและตามนโยบาย สพฐ. 

2.2.2 การตรวจสอบการเงินการบัญชี 

2.2.3 ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

2.2.4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจ้างด้วยระบบ 

         อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย  

         ที่ก าหนด 

2.2.6 ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. กลุ่มกฎหมำยและคดี 

อ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(2) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

(3) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 

(8) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

๑. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึง

ที่สุด และการบังคับคดี หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ และการด าเนินการหาตัวต้องรับผู้ผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

๒. การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว และพนักงานราชการ 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิดให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยร้ายแรงแรงและไม่ร้ายแรงการด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่ง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตลอดจนการด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 

 


