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ด้านนโยบาย 

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
ไม่ปฏิบัติ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
 
 
 

 
มาตรการหลัก  ๖ หลัก  
๑) Distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร                  
๒) Mask Wearing สวมหน้ากาก ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
๓) Hand washing ล้างมือ ด้วยสบู่และ น้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
๔) Testing คัดกรองวัดไข้ สังเกต อาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 
๕) Reducing ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 
๖) Cleaning ทำความสะอาด บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ลูกบิด ราวบันได 
ข้อสังเกต 

การปฏิบัติตามนโยบายมาตรการหลัก ๖  หลัก สามารถปฏิบัติได้ทุกโรงเรียน  แต่มีโรงเรียนบาง
โรงเรียนพยายามที่จะปฏิบัติตามนโยบายพร้อมทั้งชี้แจงวิธปีฏิบตัิแก่ครูในโรงเรียน  มีข้อจำกัดของห้องเรียนตอ่
จำนวนนักเรียน ส่งผลให้การเว้นระยะห่างมีความคลาดเคลื่อนบ้างจึงใช้มาตรการคุมเข้มด้านอื่นมากยิ่งขึ้นและ
มีการเว้นระยะห่างใช้ตามประกาศของ ศบค. 
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ด้านวิชาการ 

 
 
 
งานวิชาการ 
๑) หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒) แผนการจัดประสบการณแ์ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓) สื่อประกอบการจัดการเรียน 
ข้อสังเกต 

๑. โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงเอกสารประกอบหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นที่เรียบร้อยจำนวน  
104  โรงเรียน  ส่วนโรงเรียนที่ไม่เรียบร้อย จำนวน  13  โรงเรียนเน่ืองจากไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
ปัจจุบันและขาดความสมบูรณ์ของเน้ือในเล่ม 

๒. ครูได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายหน่วยประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 เป็นที่เรียบร้อยและมีการดำเนินการเสนอต่อหัวหน้าวิชการและผู้บริหารอนุมัติเพื่อการนำแผนไปใช้
สอนในชั้นเรียน   

๓. ท ุกโรงเรียนมีสื ่อประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยแต่กล ุ่มสาระการเรียนรู ้ ได ้จัดทำสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น สื่อคลิปวีดีโอ สื่อชิ้นงาน ใบงาน   รวมถึงป้ายนิทรรศการในการให้ความรู้แก่
ผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๑๑ 

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

ไม่ปฏิบัติ 

88.89 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
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ด้านการบริหาร 

 
 

 
งานวิชาการ 
๑) ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาระดับการศึกษา  
    ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
ข้อสังเกต 

๑. โรงเรียนได้ดำเนินการประกาศค่าเป้าหมายในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยซึ่งโรงเรียนที่ดำเนินการเป็นที่ เรียบร้อย จำนวน 114 
โรงเรียน และทีมงานนิเทศได้ให้คำเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่ไม่ดำเนินการ
ประกาศค่าเป้าหมายฉบับปัจจุบัน จำนวน 3 โรงเรียน ทีมงานนิเทศได้แนะนำให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันโดย
เร่งด่วน 

๒. โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3-๒๕๖5 (๓ ปีการศึกษา) 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ข้อมูลและลการดำเนินงานจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
เพื ่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ ้นโรงเรียนที่ ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน 116  
โรงเรียนและยังบไม่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 โรงเรียน 

๓. โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ทางการศึกษา ได้ร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำโครงการ เพื่อให้สนอง ต่อกลยุทธ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน ทางการศ ึกษา เพื ่อพัฒนาผู้ เรียนให้ เป ็นไปตามเป้าประสงค ์ของสถานศึกษ าโดยโรงเรียนที่
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยจำนวน  113  โรงเรียนและโรงเรียนที่ดำเนินการไม่เรียบร้อย  จำนวน  4  โรงเรียน  
ทั้งน้ีทีมนิเทศได้ให้คำแนะนำการเขียนโครงการโดยแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณกิจก รรมและ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.56 

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
ไม่ปฏิบัติ 

97.44 

๑๐๐ 

๙๙.๑๕ ๐.๘๕ 
๑๐๐ 
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ด้านความปลอดภัย (MOE Safety 
Center) 

 
 

 

 
ความปลอดภัย 
๑) ความพร้อมของอาคารสถานที่ 
๒) การรับส่งนักเรียน (เช้า/เย็น) 
๓) การรักษาเวรยาม 
๔) สภาพแวดล้อม 
๕) แผนเผชิญเหตุ 
๖) มีการประชุมตามมาตรการรักษาความปลอดภยัของนักเรียน ครู 
    บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 
ข้อสังเกต 

๑. โรงเรียนมีความพร้อม ทางด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์ 

๒. โรงเรียนมีการจัดครูเวร ประจำวัน ในการรับ-ส่งนักเรียนหน้า ประตูโรงเรียนทั้งเช้าและเย็น พร้อม
ทั้งน้ีมีการรักษาระยะห่างเพื่อลดความแออัดของนักเรียนและผู้ปกครอง 

๓. โรงเรียนมีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำวัน และเวรยามรักษาสถานที่ราชการโรงเรียน 
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และจัดแหล่งเรียนรู้  ภายในสถานศึกษา ให ้เอ ื้อต่อการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ สะอาด และ ปลอดภัย ต่อผู้เรียน 
๕. โรงเรียน ได้มีการจัดทำ แนวทางปฏิบัติและมาตรการการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่ครูและนักเรียน 
๖. โรงเรียน ได ้ม ีการประชุม ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ครูบ ุคลากรทาง

การศึกษาและ สถานศึกษา และได้จัดทำมาตรการ รักษาความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งร่วมประชุมกับหน่วยรักษาความปลอดภัยของแต่
ละอำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

ไม่ปฏิบัติ 

๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

100 

๑๐๐ 
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ข้อสังเกตอื่น ๆ  

๑. นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้เน่ืองจากติดอยู่ประเทศมาเลเซีย เน่ืองด้วยบ้านนักเรีย นอยู่ฝั่ง
มาเลเซีย แต่โรงเรียนมีการประสานกับ ตชด. ฝั่งไทยและทหารฝั่งมาเลเซีย เพื่อให้นักเรียนข้ามฝั่งมาเรียนได้
กรณีพิเศษ และประสานคนขับเรือในการรับส่งนักเรียนทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวก แต่ด้วยข้อปัญหาส่งผล
ให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในห้วงเวลาน้ี จึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการวัดผลประเมินผลนักเรียน 
พร้อมทั้งเวลาเรียน ถ้านักเรียนสามารถเรียนแบบ On Line หรือ On Hand ได้ก็ให้เรียนในลักษณะน้ี พร้อม
ทั้งให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนและการวัดผล 

๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้น สื่อการสอนที่จัดซื้อ จัดหา แนะนำให้
วางไว้หลังห้องหรือจัดมุมห้อง เพื่อให้เด็กได้ใช้ ได้เล่น ได้เรียนรู้ในเวลาว่าง การป้องกันสื่อเกิดความเสียหายคอื
ต้องสอนคุณธรรมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ชักชวนนักเรียนให้ซ่อมสื่อ ผลิตสื่อร่วมกับนักเรียน จะทำให้
เกิดความรัก และหวงแหนสื่อน้ัน ๆ  

๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและในห้วงการแพร่ระบ าด
ของโควิค การให้เด็กในปกครองจัดทำคลิปเผยแพร่การอ่านกุรอานใน Youtube  การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
ของผู้เรียนด้วยการคัดกรองสามกลุ่มและแบ่งครูเข้าร่วมแก้ปัญหาในระดับอ่อน ส่วนระดับกลางเสริมด้วย
กิจกรรมทักษะอาชีพ และระดับเก่งส่งเสริมต่อยอดด้วยโครงงานฐานวิจัย ของ รร.บ้านบาลูกายาอิง 

๔. โรงเรียนได้มีการเปิดสอนปรับพื้นฐานเรียนก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตอ่ืน ๆ  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑.  ให้ทางโรงเรียนมีการปลูกผักสวนครัวจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติจริงในครอบครัวและชุมชน  

๒.  การบริหารจัดการโดยให้โรงเรียน ควรมีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในก าร
จัดการศึกษา 

๓.  ความพร้อมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (ด้านเทคโนโลยี) ร้อยละ 
๙๐ ของจำนวน โรงเรียนยังไม่มีความพร้อม เช่น อุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ครูขาดทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อการวัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.  โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่ได้ดีเยี่ยม 
๕.  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรในโรงเรียนมีความตื่นตัว มีความพร้อมทำงานร่วมกันเป็นที 
๖.  ทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้คุณครูทบทวนคำศัพท์พื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ก่อนจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ อันเน่ืองมาจากในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนยังไม่ได้ เรีย นใน รูปแบบ                 
on site เต็มรูปแบบ 

๗.  การกำหนดสื่อการเรียนการสอนด้านงบประมาณให้ใช้ในรูปแบบประหยัดมากที่สุด  
๘.  สำหรับโรงเรียนที่อยู่บนเกาะให้สร้างนวัตกรรมทางด้านทักษะอาชีพ หลักสูตรแปรรูปอาหารทะเล 

โดยใช้วิถีชาวเล และ ชาวเกาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการนิเทศ แบบมีส่วนร่วม 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒ 
ท่ี ๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

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

  ตามคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ท่ี ๒๓๒/๒๕๖๔ ส่ัง ณ 
วันท่ี ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ นั้น 
 

 เนื่องจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมท้ังมีการปรับเปล่ียน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในกลุ่ม  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เกิดความต่อเนื่องและความคล่องตัว  จึงขอยกเลิกคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ท่ี ๒๓๒/๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  จึงมอบหมายให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร  กลุ่มกฎหมายและคดี  และหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ตามรายละเอียดแนบท้ายคำส่ังนี้ 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



กลุ่มอำนวยการ 

 ๑.  นางรัชนี  มณีรัตนโชติ   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑.๑  ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำสั่ง โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลา โดย
คำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ๑.๒  จัดระบบการบริหารองค์กร การประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
เอกสาร อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหาร
จัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑.๓  ควบคุมและบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่ม  พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ 
 ๑.๔  พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่   
ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 ๑.๕  การตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดลำดับหนังสือราชการที่รับจากภายนอกเสนอผู้บริหาร 
 ๑.๖  งานยานพาหนะ 
  ๑.๖.๑  ควบคุม ดูแล งานยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
  ๑.๖.๒  กำกับ ดูแล พนักงานขับรถให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที 
  ๑.๖.๓  ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมแซม พร้อมจัดทำทะเบียนควบคุม
ประวัติการใช้งาน การต่อทะเบียน ทะเบียนควบคุมการซ่อมแซม 
  ๑.๗  จัดตั้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 ๑.๘  ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องการจัดทำคำรับรองผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 ๑.๙  ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ 
 ๑.๑๐  ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องงานระบบการควบคุมภายใน 
 ๑.๑๑  ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มอำนวยการ 
 ๑.๑๒  ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
ปฏิบัติราชการแทน 
 ๑.๑๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๒ 

 
 ๒.  นางอรนลิน  จันทร์ทอง  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๑  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  ๒.๒  งานช่วยอำนวยการ  ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  การมอบหมายหน้าที่การงาน 
   ๒.๒.๒  การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
   ๒.๒.๓  งานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๒.๒.๔  งานประชุมประธานศูนย์อำเภอและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
   ๒.๒.๔  งานประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
   ๒.๒.๕  งานประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๓  งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓.๑  งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓.๒  งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๔  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   ๒.๔.๑  งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ
คณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๕  ดูแลรับผิดชอบเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๒.๖  ดูแลงานยานพาหนะแทนนางรัชนี  มณีรัตนโชติ กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ ร่วมกับนายบัณฑิต  วุฒิศาสน์ 
  ๒.๗  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๒.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓.  นางบุญศรี... 



๓ 

 
 ๓.  นางบุญศรี  รักการงาน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๒  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๓.๒  งานจัดระบบบริหารสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๓.๒.๑  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  ๓.๓  งานประชาสัมพันธ์ 
   ๓.๓.๑  วางแผน ควบคุม กำกับ และติดตามงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลา 
   ๓.๓.๒  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
    (๑)  การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 
    (๒)  การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
   ๓.๓.๓  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
   ๓.๓.๔  งานบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   ๓.๓.๕  การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
   ๓.๓.๖  การจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต่อสาธารณชน 
   ๓.๓.๗  ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
   ๓.๓.๘  ผลิตรายการวีดิโอลิงค์ผ่านทางเว็บไซต์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓.๓.๙  การจัดรายการทางสื่อวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอสุไหงโก-ลก  
ทุกวันจันทร์และวันอังคาร  เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และทางสื่อวิทยุสถานีวิทยุอาร์เรดิโอ ทุกวันจันทร์ - พุธ  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
   ๓.๓.๑๐  งานการประสานกับสื่อมวลชนทุกแขนง 
   ๓.๓.๑๑  จัดทำปฏิทิน และสมุดโทรศัพท์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ 
  ๓.๔  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๔.๑  กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 
 

/๓.๕  พระราชบัญญัติ... 



๔ 

 
  ๓.๕  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุญกุศลต่าง ๆ เช่น งานทำบุญวันธรรมสวนะ  งานทอดผ้าป่าสามัคคี  
งานทอดกฐิน  งานศพ เป็นต้น 
  ๓.๗  ดำเนินการประสานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันสำคัญต่าง ๆ (งานพิธี) / งานแห่
เทียนพรรษา / งานวันลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสั งกัดและสถานศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น  
  ๓.๘  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๓.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๔.  นางสาวกวินนาถ  มณีราช  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
  ๔.๑  งานช่วยอำนวยการ 
   ๔.๑.๑  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒       
(รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒) โดยปฏิบัติงานร่วมกับนางสาวสายพิน  สกุลพรหม และนางสาวซูไฮลา  แซะบากา 
   ๔.๑.๒  ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟ้มของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
  ๔.๒  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๒.๑  งานวางแผน  กำหนดรูปแบบ  และกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานและกองกำลังที่เก่ียวข้อง 
   ๔.๒.๒  ประสาน ดำเนินการและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
   ๔.๒.๓  จัดทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและเยียวยาฯ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
   ๔.๒.๔  การฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกเพ่ือป้องกันตนเอง 

   ๔.๒.๕  งานประสานและรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระดับจังหวัดและอำเภอ 
  ๔.๓  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๓.๑  กิจกรรมห่วงใย – สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๔.๔  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๔.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

/๕.  นางสาว... 



๕ 

 
 ๕.  นางสาวซูไฮลา  แซะบากา  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๕.๑  งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๕.๑.๑  งานจัดระบบบริหาร 
   ๕.๑.๒  งานควบคุมภายใน 
  ๕.๒ งานช่วยอำนวยการ  ดังนี้ 
   ๕.๒.๑  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
(รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒) โดยปฏิบัติงานร่วมกับนางสาวสายพิน  สกุลพรหม และ นางสาวกวินนาถ  มณีราช 
   ๕.๒.๒  ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟ้มของกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
  ๕.๓  งานประสานงาน 
   ๕.๓.๑  การทำลายหนังสือ 
   ๕.๓.๒  แจ้งระเบียบ คำสั่ง ประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 
  ๕.๔  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕.๔.๑  การตรวจสุขภาพประจำปี 
   ๕.๔.๒  การประกันชีวิตต่าง ๆ 
  ๕.๕  ประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  ๕.๖  ควบคุมและจัดทำรายละเอียดการถ่ายเอกสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยทางไปรษณีย์  พร้อมทั้งดูแลในเรื่องการบรรจุ หีบห่อ  
โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นางสาววราวรณ์  โฉมอุไพ 
  ๕.๗  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๕.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๖.  นางสาววิภาวรรณ  เอ็นดู  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๖.๑  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑.๑  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   ๖.๑.๒  เงินกู้เพ่ือสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย) 
   ๖.๑.๓  การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนตามโครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส. และ กบข. 
   ๖.๑.๔  จัดพิมพ์รายการหักเงิน ณ ที่จ่าย กบข.และ ธอส. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ๖.๑.๕  เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๖.๒  งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๖.๒.๑  งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

/๖.๓  ประสาน... 



๖ 

 
  ๖.๓  ประสานดำเนินการและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง 
  ๖.๔  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๖.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๗.  นายบัณฑิต  วุฒิศาสน์  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๗.๑  ออกแบบระบบรับส่ง – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาในสังกัด  โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยประสานงานกับกลุ่มการจัดกรศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) 
  ๗.๒  รับ – ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ My Office ของโรงเรียนในสังกัด 
  ๗.๓  รับ – ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ Smart Obec ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.๔  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๔.๑  งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ร่มรื่น สะอาด 
และสวยงาม 
   ๗.๔.๒  งานบริการอาคารสถานที่  โดยการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบและทำ
ความสะอาดอาคารสถานที่ และคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบอยู่เวรประจำป้อมยาม 
  ๗.๕  งานรักษาความปลอดภัย 
   ๗.๕.๑  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  การปรับเปลี่ยนเวร  และการเสนอบันทึกการอยู่เวรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   ๗.๕.๒  ดูแลเวรรักษาการณ์ของโรงเรียนในสังกัด และนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๗.๖  ดูแลเรื่องการขออนุญาตลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตรและจัดทำทะเบียนคุมวันลา
ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
  ๗.๗  ดูแลรับผิดชอบการลงข้อมูล KM ของกลุ่มอำนวยการ 
  ๗.๘  จัดทำบอร์ดทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และดูแลข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๗.๙  ดูแลงานยานพาหนะแทนนางรัชนี  มณีรัตนโชติ กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ ร่วมกับนางอรนลิน  จันทร์ทอง 
  ๗.๑๐  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๗.๑๑  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

/๘. นางสาว... 



๗ 

 
 ๘.  นางสาวสายพิน  สกุลพรหม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๘.๑  งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
   ๘.๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มอำนวยการ ทั้งในระบบเอกสาร
ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๘.๑.๒  การจัดเก็บหนังสือราชการของกลุ่มอำนวยการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นระบบ  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการและการค้นหาหนังสือ 
   ๘.๑.๓  ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟ้มของกลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 
   ๘.๑.๔  ออกเลขหนังสือรับรองต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ 
  ๘.๒  งานช่วยอำนวยการ  ดังนี้ 
   ๘.๒.๑  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
(รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒)  โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นางสาวซูไฮลา  แซะบากา และ นางสาวกวินนาถ  มณีราช 
  ๘.๓  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๘.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๙.  นางสาวนูรีซัน  สามานุง  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๙.๑  งานช่วยอำนวยการ 
   ๙.๑.๑  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒   
(ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒)  โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นายวิทยา  ศรีคำขวัญ 
  ๙.๒  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการ (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒)  ดังนี้ 
   ๙.๒.๑  การเตรียมเอกสารที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย 
   ๙.๒.๒  การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
   ๙.๒.๓  การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
   ๙.๒.๔  การเตรียมยานพาหนะ  บัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่  
นัดหมายและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๙.๓  นำโปรแกรมปฏิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชี  ควบคุมกำหนดการ
ปฏิบัติงาน  กำหนดการประชุม  และกำหนดนัดหมายของผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ 
  ๙.๔  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  จัดลำดับงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 
 

/๙.๕  ติดต่อ... 



๘ 

 
  ๙.๕  ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน  และนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ตามที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ นัดหมาย 
  ๙.๖  ดูแลและควบคุมทะเบียนการออกเกียรติบัตรต่าง ๆ  
  ๙.๗  การขออนุญาตไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๙.๘  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๙.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๐.  นางฟาตอน๊ะ  สาแลแม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑๐.๑  งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑๐.๑.๑  ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณกลางของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  โดยลงทะเบียนรับหนังสือราชการจากโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และทะเบียนคุมเป็นเอกสาร  พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รวดเร็วและทัน
ตามกำหนดเวลา 
   ๑๐.๑.๒  รับ–ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ Smart Obec ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และระหว่างสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แทน  นายบัณทิต  วุฒิศาสน์  กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
   ๑๐.๑.๓  ประสานนำส่งเอกสารและหนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๑๐.๒  งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑๐.๒.๑  การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
   ๑๐.๒.๒  การจัดทำรายงานความพึงพอใจ 
  ๑๐.๓  งานประสานงาน 
   ๑๐.๓.๑  ดำเนินการและให้ความร่วมมือจำหน่ายสิ่งของต่าง ๆ เช่น สมุดบันทึก สพฐ. / 
หนังสือวันเด็ก / ดอกมะลิ / สลากกาชาด เป็นต้น 
  ๑๐.๔  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๑๐.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

/๑๑. นายอภินันท์... 



๙ 

 
 ๑๑. นายอภินันท์  สินทรัพย์  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑๑.๑  ดูแลระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 
   ๑๑.๑.๑  ควบคุม กำกับการจัดตั้ง  การขยายเครือข่ายและการใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน
ในสังกัด  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุ พ.ศ.๒๕๓๓ 
   ๑๑.๑.๒  ตักเตือนด้วยวาจาผ่านทางข่ายวิทยุสื่อสาร  หากพบว่าลูกข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 
   ๑๑.๑.๓  จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร 
   ๑๑.๑.๔  ดูแล รักษาอุปกรณ์ของสถานีแม่ข่ายและวิทยุสื่อสาร 
   ๑๑.๑.๕  พิจารณากำหนดนามเรียกขานของสถานีแม่ข่าย ลูกข่าย และพนักงานวิทยุสื่อสาร 
   ๑๑.๑.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามความเหมาะสม 
   ๑๑.๑.๗  ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๑๑.๒  จัดทำบัญชีลงเวลาและสรุปผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
  ๑๑.๓  ช่วยปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์  ร่วมกับนางบุญศรี  รักการงาน  ดังนี้ 
    ๑๑.๓.๑  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
    ๑๑.๓.๒  งานบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
  ๑๑.๔  ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอรับบริจาคต่าง ๆ เช่น งานช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนที่ประสบภัย  
และการช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๑๑.๕  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๑๑.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๒.  นายวิทยา  ศรีคำขวัญ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑๒.๑ งานช่วยอำนวยการ  ดังนี้ 
   ๑๒.๑.๑  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒)  
โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นางสาวนูรีซัน  สามานุง 
  ๑๒.๒ การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
  ๑๒.๓ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการดังนี้ 
   ๑๒.๓.๑  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย 
   ๑๒.๓.๒  จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
   ๑๒.๓.๓  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/๑๒.๓.๔  การเตรียม... 



๑๐ 

 
   ๑๒.๓.๔  การเตรียมยานพาหนะ  บัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามท่ีนัด
หมายและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๑๒.๔  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๑๒.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๓.  นายไมตรี  ดีพาส  ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ ๔  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   ๑๓.๑  ดูและระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยปฏิบัติงานร่วมกับนายอภินันท์  สินทรัพย์  ดังนี้ 
     ๑๓.๑.๑  ควบคุม กำกับการจัดตั้ง  การขยายเครือข่ายและการใช้วิทยุสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัด  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุ พ.ศ.๒๕๓๓ 
     ๑๓.๑.๒  ตักเตือนด้วยวาจาผ่านทางข่ายวิทยุสื่อสาร  หากพบว่าลูกข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ 
     ๑๓.๑.๓  จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร 
     ๑๓.๑.๔  ดูแล รักษาอุปกรณ์ของสถานีแม่ข่ายและวิทยุสื่อสาร 
     ๑๓.๑.๕  พิจารณากำหนดนามเรียกขานของสถานีแม่ข่าย ลูกข่าย และพนักงานวิทยุสื่อสาร 
     ๑๓.๑.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามความเหมาะสม 
     ๑๓.๑.๗  ดำเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุ
สื่อสาร พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ๑๓.๒  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
  ๑๓.๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๔.  นางจันทร์  ไชยศรี  พนักงานราชการ ตำแหน่ง แม่บ้าน  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   ๑๔.๑  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   ๑๔.๒  จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
   ๑๔.๓  จัดบริการอาหารว่าง  อาหาร  ระหว่างการประชุม 
   ๑๔.๔  ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเครื่องเสียง  ระบบไฟ  
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
   ๑๔.๕  ประสานรับ – ส่งหนังสือในงานที่เก่ียวข้อง 
   ๑๔.๖  ปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง  ดูแล  ทำความสะอาดอาคารสถานที่ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 
 

/๑๔.๗  บริการ... 



๑๑ 

 
   ๑๔.๗  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
   ๑๔.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๕.  นายกู้เกียรติ  หะนุรัตน์  ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
   ๑๕.๑  จัดส่งหนังสือราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทางไปรษณีย ์
   ๑๕.๒  จัดทำสำเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ของเครื่องดังกล่าว  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราชการทั่วไป 
   ๑๕.๓  การปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง ดูแล ทำความสะอาดอาคารสถานที่ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เรื่องมอบหมายให้ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
   ๑๕.๔  บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
   ๑๕.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๖.  นางสาววราภรณ์  โฉมอุไพ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   ๑๖.๑  ดำเนินการและให้ความร่วมมือจำหน่ายสิ่งของต่าง ๆ เช่น ดอกมะลิ หนังสือวันเด็ก เป็นต้น 
โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นางฟาตอน๊ะ  สาแลแม 
   ๑๖.๒  ควบคุมและจัดทำรายละเอียดการถ่ายเอกสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทางไปรษณีย์  พร้อมทั้งดูแลในเรื่องการบรรจุ  
หีบห่อ โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นางสาวซูไฮลา  แซะบากา 
   ๑๖.๓  การปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง ดูแล ทำความสะอาดอาคารสถานที่ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เรื่องมอบหมายให้ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
   ๑๖.๔  บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และบริการรับโทรศัพท์ 
   ๑๖.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มบริหาร... 



๑๒ 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

งานบริหารการเงิน 

 ๑.  นางเนตรนภิส  เลิศเดชานนท์   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  กำหนดแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่การงาน ควบคุม ติดตาม ให้คำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง 
ข้อบังคบั 
  ๑.๒  รับผิดชอบเงินยืมราชการและจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมราชการ 
  ๑.๓  รับผิดชอบเงินยืมทดรองราชการและจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการ 
  ๑.๔  ตรวจสอบเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมราชการและเงินยืมทดรองราชการให้ส่งใช้เงินคืนตามกำหนด 
  ๑.๕  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และข้าราชการครูในสังกัด 
  ๑.๖  ตรวจสอบและเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ๑.๗  เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน 
  ๑.๘  ตรวจสอบเงินประจำงวด 
  ๑.๙  ดำเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็คและเก็บรักษาเช็ค 
  ๑.๑๐  ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค 
  ๑.๑๑  จัดทำรายละเอียดการรับจ่ายเงินบำนาญ โครงการจ่ายตรง 
  ๑.๑๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอย โครงการ/แผนงาน เงินงบประมาณและเงิน
นอกประมาณ 
  ๑.๑๓  เบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนทุกแผนงาน 
  ๑.๑๔  ตรวจสอบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าจ้างประจำ เงินวิทยฐานะ และรายละเอียด
การหักเงินให้แก่เจ้าหนี้ และเขียนเช็คสั่งจ่ายการโอนเงิน 
  ๑.๑๕  ตรวจสอบการอนุมัติ เงินค่าเช่าบ้านของโรงเรียน และตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ และขออนุมัติเบิกเงิน 
  ๑.๑๖  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันและโครงการสุขาภิบาล 
  ๑.๑๗  ดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง      
  ๑.๑๘  การตัดจ่าย ZF_53_PM 
  ๑.๑๙  เบิกจ่ายโครงการงบประมาณต้านยาเสพติด 
 
 

/๑.๒๐  ดำเนินการ… 



๑๓ 

 
  ๑.๒๐  ดำเนินการนำส่งเงินและข้อมูลผู้ประกันตนให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
ของพนักงานราชการ และอัตราจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๒๑  โอนเงินในระบบ KTB Corporate online ทุกประเภท 
  ๑.๒๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      
                        

 ๒.  นางสุภาวดี ลายขวะ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่กลั่นกรองงาน
การเงินให้มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คนที่ ๑ กรณีที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  ๒.๒  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คำสั่ง พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายเงินของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และในระบบ e-money  
   ๒.๒.๑  เงินเดือนข้าราชการ, ค่าจ้างประจำ,เงินวิทยฐานะ, ค่าตอบแทน, ค่าครองชีพ 
   ๒.๒.๒  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) 
   ๒.๒.๓  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
   ๒.๒.๔  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
   ๒.๒.๕  เงินเพิ่ม พ.ค.ก., เงิน สปพ., เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา, เงินเต็มข้ัน 
   ๒.๒.๖  ดำเนินการตรวจสอบยอดในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและในระบบ e-money 
  ๒.๓  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดชำระหนี้ของข้าราชการให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งพร้อมส่ง
ทาง e-mail   
  ๒.๔  ตรวจสอบและดำเนินการออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายสำหรับข้าราชการ
โอนย้ายออก และดำเนินการนำข้อมูลเข้าในระบบสำหรับข้าราชการโอนย้ายเข้า 
  ๒.๕  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเงินได้พึงประเมิน (ประจำปีภาษี) ของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๒.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓.  นางสาว... 



๑๔ 

 
 ๓.  นางสาวรสสุคนธ์  ศรีสุวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑  จัดทำแบบแจ้งหนี้สรุปข้อมูลหนี้ผู้รับบำนาญปกติท่ีต้องชำระให้แก่ส่วนราชการ (สรจ.๖) เพื่อ
แจ้ง สพฐ. ทุกวันสิ้นเดือน และบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 
  ๓.๒  จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำพร้อมดำเนินการ
เกี่ยวกับข้าราชการบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (ระบบ e-pension) 
  ๓.๓  ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณแทนกนัทุกแผนงบประมาณ      
  ๓.๔  จัดทำทะเบียนคุมรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
  ๓.๕  ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรค่าจ้างประจำ ในกรณีลาออก เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ให้เพ่ือเสนอผู้
เบิก รับรองในบัตร และรับรองสำเนาบัตร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแนบขอรับเงินในกรณีต่าง ๆ 
  ๓.๖  เบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค (ประปา/ไฟฟ้า/โทรศัพท์) ในระบบ GFMIS 
  ๓.๗  รับเงินมัดจำฯ ประกันสัญญา และรายได้แผ่นดิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
  ๓.๘  ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับเงิน ดังนี้   
   ๓.๘.๑  เงินบำเหน็จ 
   ๓.๘.๒  เงินบำนาญ และเงินเพ่ิมบำนาญ 
   ๓.๘.๓  เงินทำขวัญ 
   ๓.๘.๔  เงินบำเหน็จดำรงชีพ 
   ๓.๘.๕  เงินช่วยเหลือในกรณีข้าราชการออกตามมาตรการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
ส่งให้ สพฐ. 
   ๓.๘.๖  เงินบำเหน็จตกทอด    
  ๓.๙  นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน,เงินรายได้แผ่นดิน นำฝากเงินนอกงบประมาณ ประเภทสัญญา 
ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอ่ืน 
  ๓.๑๐  จัดทำรายงานควบคุมภายใน 
  ๓.๑๑  จัดทำเอกสารเพ่ือขอรับเงินบำเหน็จตกทอด -บำนาญตกทอดของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำพร้อมดำเนินการขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดค้ำประกันของข้าราชการบำนาญและ
บันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จค้ำประกัน (ระบบ PGS) และจัดส่งในระบบ PGS ให้กรมบัญชีกลางออกหนังสือ
รับรองสิทธิ 
  ๓.๑๒  เบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญที่
ถึงแก่กรรม และแจ้งหมดสิทธิรับเบี้ยหวัดบำนาญกับกรมบัญชีกลาง พร้อมเบิกจ่ายเงินระบบ GFMIS 
  ๓.๑๓  จัดทำทะเบียนคุมข้าราชการบำนาญ ในระบบบำเหน็จบำนาญ (ระบบ e-pension) 
  ๓.๑๔  จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองการเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยหวัดบำนาญของ
ข้าราชการบำนาญ รวมทั้งโอนเปลี่ยนแปลง เพ่ือแจ้งสำนักงานคลัง กรมบัญชีกลาง หน่วยงานผู้เบิก 
 

/๓.๑๕  เปลี่ยนแปลง... 



๑๕ 

 
  ๓.๑๕  เปลี่ยนแปลงประวัติของข้าราชการบำนาญ โดยแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางบันทึกในระบบ
บำนาญ (ระบบ e-pension) 
  ๓.๑๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๔.  นางสาวมาเรียม  เจ๊ะมูซอ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๔.๑  จัดทำรายละเอียดการกู้เงินสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ 
   ๔.๑.๑  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
   ๔.๑.๒  ชพค., ชพส. 
   ๔.๑.๓  สวัสดิการออมสิน 
  ๔.๒   ตรวจสอบและเบิกเงินอาหารเช้าโครงการตามพระราชดำริ 
  ๔.๓   ตรวจสอบและวางเบิกเงินค่าพาหนะยุบรวมของโรงเรียน 
  ๔.๔   ตรวจสอบการถอนเงินประกันสัญญา พร้อมลงสมุดคุมเงินประกันสัญญา พร้อมวาง        
ฎีกาเพ่ือจ่ายคืนแก่ผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ GFMIS  
  ๔.๕  ปฏิบัติงานในส่วนของ Maker ด้านการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๔.๖  ปฏิบัติงานเป็นธุรการกลุ่มการเงิน 
  ๔.๗  ตรวจสอบและเบิกเงินวิทยากรรายชั่วโมงและนำส่งเงินประกันสังคม 
  ๔.๘  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรทุกประเภทของ
ข้าราชการลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
และการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ประสงค์ไม่รับเงินสด พร้อมวางเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรใน
ระบบ GFMIS 
  ๔.๙  ออกหนังสือรับรองการสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน)       
  ๔.๑๐  การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและศึกษาบุตร 
  ๔.๑๑  เสนอขออนุมติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต ๒ 
  ๔.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

/๕.  นายมารูดิง... 



๑๖ 

 
 ๕.  นายมารูดิง เสะ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน  ดังนี้  
  ๕.๑  ตรวจสอบหลักฐานพร้อมดำเนินการเบิกจ่ายของพนักงานราชการ (งบปกติ) พนักงาน
ราชการ (สอนศาสนาอิสลาม) พนักงานราชการ (ครูพ้ีเลี้ยงเด็กพิการ) พนักงานราชการ (ครูวิทย์ -คณิต) ลูกจ้าง
ชั่วคราว (งบปกติ) ลูกจ้างชั่วคราว (ครูขั้นวิกฤต) ธุรการโรงเรียน นักการธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)   
   ๕.๑.๑  ค่าตอบแทน, เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ประกันสังคม 
   ๕.๑.๒  ค่าครองชีพ, เงิน สปพ., เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕.๒  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดชำระหนี้ของพนักงานราชการให้กับสถาบันการเงินทุกแห่ง
พร้อมส่งทาง e-mail   
  ๕.๓  ดำเนินการนำส่งเงินและข้อมูลผู้ประกันตนให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสของ
พนักงานราชการ และอัตราจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๕.๔  ตรวจสอบและรวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนกรณีรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 
  ๕.๕  ตรวจสอบและวางเอกสารสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน 
  ๕.๖  ตรวจสอบและวางเอกสารคณะกรรมสถานศึกษา        
  ๕.๗  ตรวจสอบและรวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนกรณีรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ
จัดสรร 
  ๕.๘  ทำธุรกรรมที่ธนาคาร  
  ๕.๙  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขออนุมัติแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) สำหรับ
ข้าราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒ ข้าราชกาครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
  ๕.๑๐  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๖.  นางสาวศศิณีย์   เหล็กเพ็ชร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้  
  ๖.๑  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เงินยืม
ราชการ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS 
  ๖.๒  จัดทำทะเบียนคุมรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  ร่วมกับ 
นางสาวรสสุคนธ์  ศรีสุวรรณ 
  ๖.๓  เบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค (ประปา/ไฟฟ้า/โทรศัพท์) ในระบบ GFMIS ร่วมกับ 
นางสาวรสสุคนธ์  ศรีสุวรรณ 
  ๖.๔  รับเงินมัดจำฯ ประกันสัญญา และรายได้แผ่นดิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ร่วมกับ นางสาว
รสสุคนธ์  ศรีสุวรรณ 
  ๖.๕  รับผิดชอบงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

/๖.๖  เป็นผู้นำ... 



๑๗ 

 
  ๖.๖  เป็นผู้นำการปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์
  ๖.๗  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๖.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานบริหารบัญชี 

 ๗.  นางสุภาวดี  ลายขวะ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานบัญชี  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๗.๑  ควบคุมเงินประจำงวดทุกรายการ 
   ๗.๑.๑  จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 
   ๗.๑.๒  จัดทำรายงานเงินประจำงวดประจำเดือน โดยตรวจสอบกับรายงานงบประมาณใน
ระบบ GFMIS 
   ๗.๑.๓  อนุมัติรายการขอเบิกเงินคงคลัง 
   ๗.๑.๔  ตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินคงคลัง  
  ๗.๒  จัดทำโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพฐ. 
  ๗.๓  จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  ๗.๔  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมนอกงบประมาณ ควบคู่กับ
วิเคราะห์และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชี 
  ๗.๕  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
   ๗.๕.๑  บัญชีเงินฝากไม่มีตัวตน 
   ๗.๕.๒  บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
   ๗.๕.๓  บัญชีงบประมาณแทนกัน 
  ๗.๖  จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย 
  ๗.๗  ตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีในส่วนของงานบัญชี 
  ๗.๘  ตรวจสอบเงินประจำงวด 
  ๗.๙  ตรวจสอบงบเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
  ๗.๑๐  ตรวจสอบการรายงานต่าง ๆ 
  ๗.๑๑  ล้างบัญชีพักสินทรัพย์       
  ๗.๑๒ ปฏิบัติงานแทน นางอรุชา  ทองบุญเรือง ในกรณี นางอรุชา  ทองบุญเรือง ไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้ 
  ๗.๑๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/๘.  นางอรุชา... 



๑๘ 

 
 ๘.  นางอรุชา  ทองบุญเรือง  ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๘.๑  บันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS 
  ๘.๒  บันทึกการนำส่งเงินประกันสัญญาในระบบ GFMIS 
  ๘.๓  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
   ๘.๓.๑  บัญชีเงินสดในมือ 
   ๘.๓.๒  บัญชีพักนำส่งเงิน 
   ๘.๓.๓  บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
   ๘.๓.๔  บัญชีลูกหนี้เงินยืม 
   ๘.๓.๕  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 
   ๘.๓.๖  บัญชีเงินฝากคลัง 
   ๘.๓.๗  บัญชีเงินประกันอื่น 
   ๘.๓.๘  บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
   ๘.๓.๙  บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 
   ๘.๓.๑๐  บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก 
   ๘.๓.๑๑  บัญชีพักสินทรัพย์ 
     ๘.๓.๑๒  บัญชีพักงานระหว่างทำ 
  ๘.๔  จัดทำรายงานในระบบ GFMIS ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน       
  ๘.๕  ปรับปรุงระบบเกณฑ์คงค้างทุกสิ้นปี 
  ๘.๖  รายงานตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๘.๗  จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
  ๘.๘  จัดทำงบประจำเดือน 
  ๘.๙  บันทึกการล้างบัญชีพักสินทรัพย์(ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระบบ GFMIS) 
  ๘.๑๐  ปฏิบัติงานแทน นางสุภาวดี ลายขวะ ในกรณี นางสุภาวดี ลายขวะ  ไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้ 
  ๘.๑๑  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/งานบริหาร... 



๑๙ 

 

งานบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 

 ๙.  นางสาวชื่นนภา รัตนสกล  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๙.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คนที่ ๒ กรณีที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  ๙.๒  ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
  ๙.๓  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๙.๓.๑  ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน 
   ๙.๓.๒  บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ Web Online และในระบบ GFMIS 
   ๙.๓.๓  บันทึกการตรวจรับ (MIGO) ในระบบ Web Online และในระบบ GFMIS       
   ๙.๓.๔  เสนอขออนุมัติเบิกเงิน 
   ๙.๓.๕  จัดทำรายละเอียดการวางฎีกาเบิกเงิน 
   ๙.๓.๖  วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 
  ๙.๔  ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของโรงเรียนทุกรายการ 
   ๙.๔.๑  ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน 
   ๙.๔.๒  บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ Web Online และในระบบ GFMIS 
   ๙.๔.๓  บันทึกการตรวจรับ (MIGO) ในระบบ Web Online และในระบบ GFMIS    
   ๙.๔.๔  เสนอขออนุมัติเบิกเงิน 
   ๙.๔.๕  จัดทำรายละเอียดการวางฎีกาเบิกเงิน 
   ๙.๔.๖  วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 
  ๙.๕  การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 
   ๙.๕.๑  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลหลักผู้ขาย 
   ๙.๕.๒  บันทึกการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS 
   ๙.๕.๓  เสนอขออนุมัติสำนักงานคลังจังหวัด 
  ๙.๖  การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
   ๙.๖.๑  จัดทำรายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
๒  กรณี  คือ 
    - กรณีมีหนี้ผูกพัน 
    - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
   ๙.๖.๒  ตรวจสอบการขอกันเงินและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS    
 
 

/๙.๗  ดำเนินการ... 



๒๐ 

 
  ๙.๗  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP 
  ๙.๘  ดำเนินการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๙.๙  ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)  
  ๙.๑๐  ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๙.๑๑  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๙.๑๒  ปฏิบัติงานแทน นางสาวสุภลัคน์  กุลทวี ในกรณีที่นางสาวสุภลัคน์  กุลทวี ไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้ 
 

 ๑๐. นางสุภลัคน์  เหวรมา  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ  ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๑๐.๑  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ (งบดำเนินงานโครงการต่าง ๆ) 
    ๑๐.๑.๑  ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน 
    ๑๐.๑.๒  บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS 
    ๑๐.๑.๓  บันทึกการตรวจรับ (MIGO) ในระบบ GFMIS  
    ๑๐.๑.๔  เสนอขออนุมัติเบิกเงิน 
    ๑๐.๑.๕  จัดทำรายละเอียดการวางฎีกาเบิกเงิน 
    ๑๐.๑.๖  วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้  
  ๑๐.๒  การดำเนินงานที่ราชพัสดุ 
    ๑๐.๒.๑  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
    ๑๐.๒.๒  การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
    ๑๐.๒.๓  การขอจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ 
    ๑๐.๒.๔  การขอใช้ที่ราชพัสดุ 
    ๑๐.๒.๕  การรับบริจาคที่ดิน 
    ๑๐.๒.๖  การส่งคืนท่ีราชพัสดุ 
  ๑๐.๓  การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 
    ๑๐.๓.๑  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลหลักผู้ขาย 
    ๑๐.๓.๒  บันทึกการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS 
    ๑๐.๓.๓  เสนอขออนุมัติสำนักงานคลังจังหวัด 
  ๑๐.๔  การจำหน่ายพัสดุประจำปี 
    ๑๐.๔.๑  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    ๑๐.๔.๒  การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการตามระเบียบฯ 
     

/๑๐.๕  ดำเนินการ... 



๒๑ 

 
  ๑๐.๕  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP 
  ๑๐.๖  ดำเนินการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑๐.๗  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ (งบดำเนินงานงบปกติท่ีไม่ใช่โครงการต่าง ๆ) 
    ๑๐.๗.๑  ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน 
    ๑๐.๗.๒  บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS 
    ๑๐.๗.๓  บันทึกการตรวจรับ (MIGO) ในระบบ GFMIS 
    ๑๐.๗.๔  เสนอขออนุมัติเบิกเงิน 
    ๑๐.๗.๕  จัดทำรายละเอียดการวางฎีกาเบิกเงิน 
    ๑๐.๗.๖  วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 
  ๑๐.๘  การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 
    ๑๐.๘.๑  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลหลักผู้ขาย 
    ๑๐.๘.๒  บันทึกการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS 
    ๑๐.๘.๓  เสนอขออนุมัติสำนักงานคลังจังหวัด 
  ๑๐.๙  การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
    ๑๐.๙.๑  เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน 
    ๑๐.๙.๒  จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน 
    ๑๐.๙.๓  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
  ๑๐.๑๐  การควบคุมพัสดุ 
      ๑๐.๑๐.๑  จัดทำบัญชีวัสดุ 
      ๑๐.๑๐.๒  เบิกจ่าย และจัดเก็บวัสดุ 
  ๑๐.๑๑  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP 
  ๑๐.๑๒  ดำเนินการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑๐.๑๓  ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๑๐.๑๔  ปฏิบัติงานแทนนางสาวชื่นนภา รัตนสกล ในกรณีที่นางสาวชื่นนภา รัตนสกล ไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้ 
  ๑๐.๑๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มบริหาร... 



๒๒ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๑.  นายถวิล  ดาแก้ว  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  ควบคุม  กำกับ  ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  งานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย  งานทะเบียนประวัติ 
และงานธุรการกลุ่ม ทั้งงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑.๒  ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา  แนะนำ  ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๓  ควบคุม  กำกับ  ตรวจสอบ  พิจารณา  หนังสือราชการต่าง ๆ  ทุกเรื่องที่เข้าในกลุ่มและสั่ง
จ่ายงานให้เจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการ 
  ๑.๔  เร่งรัดงานในกลุ่มให้ทันตามกำหนดเวลา  และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒ ทราบ 
  ๑.๕  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ๑.๖  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒ 
  ๑.๗  รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอ กสจ. นราธิวาส 
  ๑.๘  จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล  เพื่อเสนอไป ก.ค.ศ. 
  ๑.๙  รับผิดชอบงานวิชาการต่าง ๆ คำรับรองปฏิบัติราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ KM. 
  ๑.๑๐  เสนอ กสจ. พิจารณาตรวจสอบและนำเสนอตามที่ผู้มีอำนาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 
  ๑.๑๑  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๑.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงาน... 



๒๓ 

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

 ๒.  นางเสาวภา  แก้วมณีศรี  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ ๑  กรณี ผู้อำนวยการกลุ่มไป
ราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๒.๒  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารด้านการวางแผนและการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังควบคุมการใช้
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ รวมทั้งติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓  กำกับดูแล ตรวจพิจารณา เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของงานวางแผนอัตรากำลัง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเร่งรัดงานให้ทันตามกำหนด 
  ๒.๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ, ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอง ผอ.สพท.ชำนาญการ
พิเศษ และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ๒.๕  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ,  
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ, ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ และ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
  ๒.๖  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ,
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ, ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ และ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ๒.๗  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๒.๘  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

 ๓.  นางเมทินี   ศศิประภานนท์   ตำแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้ าที่ และ 
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๓.๑  การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
  ๓.๒  การจัดทำข้อมูลของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
  ๓.๓  การจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๓.๔  การกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๓.๕  การจัดทำทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ไปช่วยราชการ 
ต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 

/๓.๖  การจัดทำ... 



๒๔ 

 
  ๓.๖  การจัดทำข้อมูลและควบคุมการใช้ตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๗  จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน เสนอไปยัง สพฐ. และควบคุมการใช้ข้อมูล
อัตรากำลังเพ่ือบริหารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๓.๘  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๙  การจัดทำแบบปริมาณงานของสถานศึกษา 
  ๓.๑๐  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.๑๑  การกำหนดตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ตำแหน่ง ผช.ผอ.สพท. 
และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
  ๓.๑๒  การจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคน
ภาครัฐ (ในส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
  ๓.๑๓  จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนของอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๓.๑๔  การให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน 
/สายงานบริหารสถานศึกษา 
  ๓.๑๕  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๓.๑๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๔.  นางสาวรุ่งนภา  เขียวจันทร์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๔.๑  การให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการสายงานการสอน 
  ๔.๒  การให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการสายงานบริห าร
สถานศึกษา 
  ๔.๓  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ, รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ, ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ, รอง ผอ.สพท.ชำนาญการ
พิเศษ และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ๔.๔  จัดทำงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔.๕  การปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
  ๔.๖  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย/ การแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ยกเว้นข้าราชการบำนาญ) 
  ๔.๗  การเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล 
  ๔.๘  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๔.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

/๕.  นางสาว... 



๒๕ 

 
 ๕.  นางสาวสุพรรณี  มณีราช  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๕.๑  จัดทำรวบรวมข้อมูลการสอนของพนักงานราชการ  
  ๕.๒  ปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรม P-OBEC สำหรับใช้ในการบริหารอัตรากำลังในส่วนของ
พนักงานราชการ  
  ๕.๓  ปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนคุมตำแหน่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการให้เป็นปัจจุบัน  
  ๕.๔  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (ในส่วนพนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจำ) 
  ๕.๕  ควบคุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ   
  ๕.๖  จัดสรรหรือเกลี่ยตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.
กำหนด 
  ๕.๗  ดำเนินการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีลักษณะไม่ใช่งานจ้างเหมาบริการ เป็นงบ
พนักงานราชการ 
  ๕.๘  จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศในส่วนของพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๕.๙  ดำเนินการคัดเลือก สรรหา พนักงานราชการ 
  ๕.๑๐  ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
  ๕.๑๑ จัดทำฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 
(Government Employee Information System – GEIS)  
  ๕.๑๒  บันทึกการลาออกของพนักงานราชการ 
  ๕.๑๓  ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
  ๕.๑๔  การขอรับเงิน ค.ค.ศ. ของพนักงานราชการ  
  ๕.๑๕  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๕.๑๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงาน... 



๒๖ 

 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 ๖.  นางงามฤดี  ศรีคำขวัญ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้  
  6.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ ๒  กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ ๑ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
  6.2  กำกับ  ดูแล  ตรวจ  พิจารณา  เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเร่งรัดงานของเจ้าหน้าที่ให้ทัน                       
ตามกำหนด 
  6.3  การสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
  6.4  การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  6.5  การคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ผอ.สพท. 
  6.6  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  6.7  การคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ 
  6.8  การสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ กรณี สพท. ดำเนินการ  
  6.๙  การย้าย  ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. /ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม 
  6.๑0  การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษา โครงการเพชรในตม/สควค./ 
คุรุทายาท/ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุน ต่างๆ  
  6.๑1  การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การทดลองปฏิบัติราชการ การย้าย การโอนบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทุกกรณี 
  6.๑2  การเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒ )  ตามผลการสอบแข่งขันการ
ประเมินผลและการคัดเลือก  
  6.๑3  การคัดเลือก เยียวยา บรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ 
  6.14  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
  6.๑5  การขออนุญาตไปสอบแข่งขัน เพ่ือสอบบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการต่างสังกัด 
  6.16  การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  6.17  รับผิดชอบงานเลขานุการ อกศจ.นราธิวาส กรณี สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการ 
  6.18  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  6.19  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/๗.  นางสาว... 



๒๗ 

 
 ๗.  นางสาววรรณวิมล  โนวรรณา  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  7.1  การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน ทุกกรณี 
  7.2  การช่วยราชการของข้าราชการครู 
  7.3  การย้ายตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.4  ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. 
  7.5  การจัดทำทะเบียนคุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการภายใน และ
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.6  การโอนข้าราชการครูสายงานการสอน 
  7.7  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
  7.8  การลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.9  การบรรจุกลับเข้ารับราชการทุกกรณี 
  7.10  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  7.11  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๘.  นางฮาลีเมาะ  ดอเล๊าะ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๘.๑  ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
  ๘.๒  กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์การจ้างอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก 
เงินนอกงบประมาณ 
  ๘.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ  
  ๘.๔  ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
  ๘.๕  จัดสรรวิทยากรอิสลามศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด 
  ๘.๖  บันทึกการลาออกลูกจ้างชั่วคราว และออกคำสั่งลาออกของลูกจ้างในสังกัด ที่ ได้รับ
มอบหมาย   
  ๘.๗  จัดทำข้อมูลประกันสังคมพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้า-ออก ในระบบ SSO 
  ๘.๘  จัดทำรวบรวมข้อมูลการสอนของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง 
  ๘.๙  ปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรม P- OBEC สำหรับใช้ในการบริหารอัตรากำลังในส่วนของ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง 
  ๘.๑๐  ปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนคุมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นปัจจุบัน 
  ๘.๑๑  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว
ทุกตำแหน่ง) 
  ๘.๑๒  ควบคุมกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง 
 

/๘.๑๓  จัดสรร... 



๒๘ 

 
  ๘.๑๓  จัดสรรหรือเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งให้เป็นไปตามแนวที่ สพฐ. กำหนด 
  ๘.๑๔  จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.นราธิวาส เขต  ๒ 
  ๘.๑๕  การจ้างครูชาวต่างชาติ 
  ๘.๑๖  รายงานการศึกษาของโครงการพระราชดำริ 
  ๘.๑๗  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
  ๘.๑๘  แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวที่ สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบหมาย  (ธุรการโรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ, ครูขั้นวิกฤติ, ครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) 
  ๘.๑๙  รายงานโครงการในระบบ EMENSCR ๑-๔ ไตรมาส (ธุรการโรงเรียน,ครูวิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์,ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 
  ๘.๒๐  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  8.21  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 ๙.  นางสาวกนกพรรณ  เพ็ชรแก้ว  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๙.๑  รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลื่อนเงินเดือน
และงานบริการบุคลากร ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
  ๙.๒  ดูแล ตรวจพิจารณาเสนอแนะการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เร่งรัดงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันตามกำหนด 
  ๙.๓  ควบคุม ดูแล การจัดเก็บคำสั่งหรือหลักฐานต่าง ๆ ในแฟ้มประวัติ / สมุดประวัติทะเบียนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  ๙.๔  รายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัดถึงแก่กรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๙.๕  ควบคุมการเกษียณอายุราชการ/รายงาน/ตรวจสอบหลักฐานประวัติของข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการล่วงหน้า ๕ ปี งบประมาณ ไปยัง สพฐ.และ คลังจังหวัด 
  ๙.๖  การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด 
  ๙.๗  จัดทำแผนงานปฏิบัติงานประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
  ๙.๘  ควบคุมดูแลดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนเงินเดือนประจำปี
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
  ๙.๙  การขอตัวช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการประจำอำเภอ 
 
 

/๙.๑๐  ควบคุม... 



๒๙ 

 
  ๙.๑๐  ควบคุม ดูแลลงรายการ เปลี่ยนแปลงประวัติ จัดเก็บคำสั่งหรือหลักฐานต่างๆ ใน ก.พ. ๗ /
แฟ้มประวัติของข้าราชการและทะเบียนลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการเก็บรักษา ซ่อมแซม รักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับประวัติ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด และจัดเก็บสำเนา ก.พ.๗/ แฟ้มประวัติเกษียณอายุ/ ลาออก/ ย้าย/ 
เสียชีวิต และเหตุอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของราชการ 
  ๙.๑๑  จัดทำแฟ้มประวัติ คำนวณเวลาราชการทวีคูณให้ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำกรณี
เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต 
  ๙.๑๒  การลาทุกประเภทและการสำรวจวันลาประจำปีงบประมาณ 
  ๙.๑๓  การรับ – ส่งสมุดประวัติของข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งมา - ไป ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด
และต่างสังกัด  
  ๙.๑๔  การตรวจสอบและรับรองเวลาราชการทวีคูณ 
  ๙.๑๕  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๙.๑๖  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๐.  นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๑๐.๑  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๑๐.๒  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร                   
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
  ๑๐.๓  การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  ๑๐.๔  การขอเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
  ๑๐.๕  เงินรางวัลประจำปี 
  ๑๐.๖  บำเหน็จความชอบ และเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ  ศอ.บต./     
ยาเสพติด/กอ.รมน. สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ๑๐.๗  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนทุกกรณี 
  ๑๐.๘  ขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง / เงินวิทยฐานะ  
  ๑๐.๙  ออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
  ๑๐.๑๐  ควบคุม ดูแลลงรายการ เปลี่ยนแปลงประวัติ จัดเก็บคำสั่งหรือหลักฐานต่าง ๆ ใน ก.พ. ๗ 
/แฟ้มประวัติของข้าราชการและทะเบียนลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการเก็บรักษา ซ่อมแซม รักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับประวัติ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด และจัดเก็บสำเนา ก.พ.๗/ แฟ้มประวัติเกษียณอายุ/ ลาออก/ ย้าย/ 
เสียชีวิต และเหตุอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของราชการ 
 

/๑๐.๑๑  การดำเนินงาน... 



๓๐ 

 
  ๑๐.๑๑  การดำเนินงานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับส่วนราชการ   
(E-Payroll) 
  ๑๐.๑๓  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๑๐.๑๔  การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๑.  นางสาวนูฮานี  อุเซ็ง  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
  ๑๑.๑  บันทึกข้อมูล  ก.ค.ศ.๑๖ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (ก.ค.ศ.๑๖) 
  ๑๑.๒  ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) 
  ๑๑.๓  การจัดทำข้อมูลในโปรแกรม P-OBEC  
  ๑๑.๔  ควบคุม ตรวจสอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๑.๕  การจัดทำบัญชีจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ และเพ่ิมเติม 
  ๑๑.๖  การจัดบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณและเพ่ิมเติม 
  ๑๑.๗  ควบคุมวันลาผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงานราชการ 
  ๑๑.๘  ทำหน้าที่ธุรการของงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  ๑๑.๙  ควบคุม ดูแลลงรายการ เปลี่ยนแปลงประวัติ จัดเก็บคำสั่งหรือหลักฐานต่าง ๆ ใน ก.พ. ๗ /
แฟ้มประวัติของข้าราชการและทะเบียนลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการเก็บรักษา ซ่อมแซม รักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับประวัติ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด และจัดเก็บสำเนา ก.พ.๗/ แฟ้มประวัติเกษียณอายุ/ ลาออก/ ย้าย/ 
เสียชีวิต และเหตุอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของราชการ 
  ๑๑.๑๐  การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(AMSS++) 
  ๑๑.๑๑  จัดทำข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์บน Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑๑.๑๒  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  ๑๑.๑๓  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๑.๑๔  การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  ๑๑.๑๕  การจัดทำทะเบียนสมาชิก กบข. 
  ๑๑.๑๖  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๑๑.๑๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/๑๒.  นางสาว... 



๓๑ 

 
 ๑๒.  นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๑๒.๑  การขอรับเงิน พ.ค.ก. 
  ๑๒.๒  การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น /การขอใช้วุฒิ 
  ๑๒.๓  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ   
  ๑๒.๔  การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  ๑๒.๕  การขอพระราชทานเพลิงศพ    
  ๑๒.๖  การขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์,การขออนุญาตลาอุปสมบท 
  ๑๒.๗  การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ และการขออนุญาตไปต่างประเทศ 
  ๑๒.๘  การดำเนินงานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับส่วนราชการ  
(E-Payroll) 
  ๑๒.๙  ควบคุม ดูแลลงรายการ เปลี่ยนแปลงประวัติ จัดเก็บคำสั่งหรือหลักฐานต่าง ๆ ใน ก.พ. ๗ /
แฟ้มประวัติของข้าราชการและทะเบียนลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการเก็บรักษา ซ่อมแซม รักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับประวัติ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด และจัดเก็บสำเนา ก.พ.๗/ แฟ้มประวัติเกษียณอายุ/ ลาออก/ ย้าย/ 
เสียชีวิต และเหตุอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของราชการ 
  ๑๒.๑๐  ขอเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
  ๑๒.๑๑  รับผิดชอบงาน คำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๑๒.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๑๓.  นางสาวรอฮานา  อาแว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้     
  ๑๓.๑  ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลเอกสารทางราชการต่างๆ 
และงานบริการทั่วไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
  ๑๓.๒  ควบคุมทะเบียนออกเลขที่หนังสือราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  ได้แก่ ทะเบียนเลขหนังสือปกติ ทะเบียนเลขท่ีเวียน ทะเบียนเลขท่ีคำสั่ง ประกาศ เป็นประจำ
ทุกวัน 
  ๑๓.๓  คัดแยกประเภทหนังสือราชการที่ส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ตามกลุ่มงาน/ฝ่ายที่มีหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานนั้น 
 
 

/๑๓.๔  ให้บริการ... 



๓๒ 

 
  ๑๓.๔  ให้บริการเสนอแฟ้มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป็นประจำทุกวัน 
  ๑๓.๕  ลงทะเบียนรับหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งให้บริการส่งหนังสือตาม
กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ เป็นประจำทุกวัน  
  ๑๓.๖  การขอมีบัตรและการขอเปลี่ยนบัตรเหรียญชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
  ๑๓.๗  ดำเนินการจัดส่งหนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคลไปหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ 
  ๑๓.๘  ปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ my office 
ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๑๓.๙  สำเนาเอกสารด้วยการสแกน  
  ๑๓.๑๐  ประสานงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานต่าง  ๆ ของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  ๑๓.๑๑  ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เช่น การควบคุม จัดทำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เป็นต้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
  ๑๓.๑๒  ติดต่อและประสานงานด้านงานธุรการกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
  ๑๓.๑๓  ทำหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑๓.๑๔  ให้บริการรับ - ส่งโทรสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑๓.๑๕  ร่วมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑๓.๑๖  จัดเก็บ รักษาและจัดทำทะเบียนหนังสือเอกสาร จดหมาย และหลักฐานต่าง ๆ ของกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 
  ๑๓.๑๗  การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ บัตรประจำตัว
พนักงานราชการ 
  ๑๓.๑๘  การจัดทำหนังสือรับรองบุคคล 
  ๑๓.๑๙  จัดทำข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์บน Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
  ๑๓.๒๐  รับผิดชอบงานคำรับรองปฏิบัติราชการ 
  ๑๓.๒๑  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

/กลุ่มพัฒนา... 



๓๓ 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑.  นางชินลักษณ์  พันธ์โภชน์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.๑  ควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานฝึกอบรมการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง การดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิด
ชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๑.๒  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
   ๑.๒.๑  อบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
   ๑.๒.๒  ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตาม กำกับ 
   ๑.๒.๓  รายงานผลการฝึกอบรมและการพัฒนา 
   ๑.๒.๔  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ 
  ๑.๓  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
   ๑.๓.๑  ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวินัยตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   ๑.๓.๒  ประสานองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชิพ 
   ๑.๓.๓  วิเคราะห์งานความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
   ๑.๓.๔  ส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ 
  ๑.๔  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๔.๑  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคลที่เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๔.๒  ส่งเสริมและจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงาน 
   ๑.๔.๓  การจัดทำข้อมูลเพ่ือการตอบตัวชี้วัดของมาตรฐานเขตพ้ืนที่และคำรับรองปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
 
 

/๑.๕  งานเกี่ยวกับ... 



๓๔ 

 
  ๑.๕  งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
   ๑.๕.๑  สำรวจข้อมูลข้าราชการลาศึกษาต่อ 
   ๑.๕.๒  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  ไปราชการร่วม
สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานในต่างประเทศ 
   ๑.๕.๓  สรุปวันไปราชการอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ๑.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๒.  นางสาวหทัยรัตน์  นิลวิจิตร์   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
  ๒.๑  งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
   ๒.๑.๑  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วย TEPE Online 
    -  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
แต่งตั้งให้เป็นครู,ครูชำนาญการ,ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูเชี่ยวชาญ 
   ๒.๑.๒  งานพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร 
   ๒.๑.๓  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต(ศอ.บต) 
   ๒.๑.๔  งานโครงการพัฒนาครูครบวงจร (ครูคูปอง) 
  ๒.๒   การขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒.๓   แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา อบรม อ่ืนๆ 
   - เข้ารับการประชุมฯ 
   - เข้ารับการอบรม พัฒนา 
  ๒.๔   ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - คัดเลือกทุนการศึกษา ของ สปบ.จชต. 
   - คัดเลือกทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   - ทุนการศึกษาศึกษาต่อต่างประเทศ   
  ๒.๕   สรุปวันไปราชการอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๖   ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่ม ทั้งในระบบเอกสารทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ 
และในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ๒.๗   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

/๓.  นางสาว... 



๓๕ 

 
 ๓.  นางสาวสุวารุณีย์  แก้วคงสุข  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑  งานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๑.๑  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โล่ห์รางวัล พร้อมเผยแพร่ยกย่องผลงานอย่าง
กว้างขวาง 
   ๓.๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง วิทยฐานะ ประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒  สรุปส่งรายชื่อครู อบรมวิทยฐานะไปยังสถาบันที่เปิดการพัฒนาวิทยฐานะ ทุกวันที่ ๑๐ ของ
เดือน 
   ๓.๒.๑  รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ 
    -  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC  AWARDS) 
    -  รางวัลครูดีในดวงใจ  สพฐ. 
    -  การประกวดคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ๗ ประเภท 
    -  รางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ  ของ สพฐ. 
  ๓.๓  โครงการเครือข่ายครูดีแห่งแผ่นดิน 
  ๓.๔  สรุปรางวัลและมอบเกียรติบัตร โล่ห์ รางวัลต่างๆ   
  ๓.๕  แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานอื่น 
  ๓.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มนโยบาย... 



๓๖ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 ๑.  นางสาวอรสา  อาลี   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน   ดังนี้ 
  ๑.๑  กำกับแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในวิชาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มนโยบายและแผน 

  ๑.๒  กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ  ตรวจสอบ  แนะนำ ให้คำปรึกษา  ปรับปรุง
แก้ไข และ ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 

  ๑.๓  พิจารณากลั่นกรอง ตัดสินใจในความถูกต้อง เหมาะสมของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ  
กลุ่มนโยบายและแผน 

  ๑.๔   การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๑.๕  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจ
ทางการเมือง และสังคมทั้งในและต่างปะเทศ 

  ๑.๖  ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดทำแผนงานแผน
งบประมาณ หรือโครงการส่วนราชการ หรือกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผน
กำหนดนโยบาย 

  ๑.๗  วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 

  ๑.๘  ศึกษาวิเคราะห์และวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือกำหนดนโยบาย
แผนงาน 

  ๑.๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ๑.๑๐  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงาน... 



๓๗ 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

 ๒.  นางสาวศิริพันธ์  บุญชูช่วย   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ ๒   กรณีผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผนไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  
  ๒.๓  งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
   ๒ .๓ .๑  การจั ดท ำกรอบ งบประมาณ รายจ่ ายระยะปานกลาง : (Medium term 
Expenditure Framework : MTEF) 
    (๑)  วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยเฉพาะ
เกณฑ์การจัดสรรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในงบรายจ่ายต่างๆ 
    (๒)  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องดำเนินการใน ๓ ปี ข้างหน้า 
    (๓ )  แจ้ง สนับสนุน   และให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำกรอบ  
งบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง  
    (๔)  จัดทำคำของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลาง 
(MTEF) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๔  งานการจัดตั้ง/เสนอของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
   ๒.๔.๑  แจ้งนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ์ขั้นตอนและ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการและถือปฏิบัติ 
   ๒.๔.๒  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๔.๓  การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณในงบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการประจำและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๔.๔  การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณในงบกลาง /งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุงซ่อมแซม กรณีประสบภัยพิบัติ ฉุกเฉิน   
   ๒.๔.๕  การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง ๆ ปกติประจำปี     
   ๒.๔.๖  ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบประมาณ รายการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และรายการอ่ืน ๆ ของโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

/๒.๕  การบริหาร...   



๓๘ 

 
  ๒.๕  การบริหารงบประมาณ 
   ๒.๕.๑  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/ การใช้เงินเหลือจ่าย 
    (๑)  วิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใน
แผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ ที่สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ 
    (๒)  วิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
    (๓)  การปรับลดรายการค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
    (๔)  เสนอขออนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน / งาน / โครงการที่เห็นว่า
มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือการปรับลดรายการค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี   
    (๕)  ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษาในการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/
การขอใช้เงินเหลือจ่าย/การปรับลดรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
  ๒.๖  การจัดทำข้อมูลงบประมาณในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ AMSS++ (Area Management 
Support System) 
  ๒.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๘  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 ๓.  นางไอณี   กำปงซัน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้  

  ๓.๑  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๓.๒  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
  ๓.๓  การระดมทรัพยากร / งบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอก อ่ืนๆ  
  ๓.๔  การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน / ผล
การปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EVmis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส  
  ๓.๕  การรายงานระบบ PADE ME ของจังหวัด เป็นการกรอกข้อมูลโครงการของเขตพ้ืนที่เข้าสู่ระบบ 
  ๓.๖  การรายงานระบบการตรวจราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการกรอกข้อมูล
นโยบายทั้ง ๑๔ นโยบายเข้าระบบเพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการ https://goo.gl/forms/LnOnImmfrQsvm2gC3 
  ๓.๗  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณวิทยากรอิสลามศึกษา และวิทยากรภายนอกต่าง ๆ 
  ๓.๘  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น ค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวม ฯลฯ 
  
 

/๓.๙  จัดทำ... 



๓๙ 

 
  ๓.๙  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนดและจัดส่งตามเวลาที่กำหนด EMES (Electronic Monitoring and Evaluation System) 
  ๓.๑๐  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๔.  นางสาวศศิธร  แก้วปกาศิต  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
  ๔.๑  การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณในงบดำเนินงาน เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้าง
ชั่วคราว เงินประกันสังคม ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนใช้สอยต่าง ๆ ในกลุ่มหรือต่างกลุ่ม เป็นต้น 
  ๔.๒  การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณในงบบุคลากร เช่น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ครู
อัตราจ้าง พนักงานราชการ            
  ๔.๓  การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
(ยกเว้นเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  ๔.๔ การขอตั้ งและจัดสรรค่าตอบแทนเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้น  ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ  
  ๔.๕  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 ๕.  นางสาวสุไรย๊ะ  บันดาร์   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่  ๑  กรณีผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผนไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
  ๕.๓   งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
   ๕.๓.๑  วิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ผลการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนา เพ่ือกำหนดนโยบายการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๕.๓.๒  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ  
ได้แก่  เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต 
(Service Delivery Agreement: SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องดำเนินงานการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่ทำกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

/๕.๓.๓  วิเคราะห์... 



๔๐ 

 
   ๕.๓.๓  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
   ๕.๓.๔  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๕.๓.๕  จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่   สู่
สาธารณชนรับทราบ 
  ๕.๔  งานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ๕.๔.๑  การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนระยะปานกลาง 
    ๕.๔.๑.๑  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษา
รายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๕.๔.๑.๒  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๕.๔.๑.๓   กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ าประสงค์
(Corporate Objective) ของเขตพ้ืนการศึกษา 
    ๕.๔.๑.๔  กำหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๕.๔.๑.๕  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ  
(Key Performance Indicators: KPI) 
    ๕.๔.๑.๖   กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ทำกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ๕.๔.๑.๗  จัดทำรายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
    ๕.๔.๑.๘  จัดทำประชาพิจารณ์ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
    ๕.๔.๑.๙  นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๕.๔.๑.๑๐  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
    ๕.๔.๑.๑๑  สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ 
   ๕.๔.๒  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ๕.๔.๒.๑  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ๕.๔.๒.๒  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
    ๕.๔.๒.๓  งานตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุขของ ศอ.บต.   
  ๕.๕  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี          
  ๕.๖  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาจังหวัด 
 

/๕.๗  งานแผน... 



๔๑ 

 
  ๕.๗  งานแผนงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล 
  ๕.๘  การจัดทำแผนงบประมาณการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๕.๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
  ๕.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๖.  นายสุรินทร์  อาแว  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้     
  ๖.๑  งานแผนการจัดชั้นเรียนของสถานศึกษา  
  ๖.๒  งานเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา 
  ๖.๓  งานขยายชั้นเรียน และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
  ๖.๔  งานการถ่ายโอนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  ๖.๕  งานนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๖.๖  งานแผนการชับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ 
  ๖.๗  ช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  ดังนี้ 
   ๖.๗.๑  งานการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา 
   ๖.๗.๒  งานการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า -ประปา ของ
สถานศึกษา ตลอดถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
   ๖.๗.๓  งานการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตาม
โครงการของ สพก.จชต.  เช่น รั้ว บ้านพักครู  เป็นต้น      
  ๖.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง    
  ๖.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงาน... 



๔๒ 

 

กลุ่มงานตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 

 ๗.  นางณัฐชยา  ทองรมย์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๗.๑  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่  ๓  กรณีผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผนไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๗.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม  ประเมินผลและรายงาน  
  ๗.๓  การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  
   ๗.๓.๑  ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๗.๓.๒  จัดทำแผนกำกับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจำปี เพ่ือเร่งจัดให้มีการดำเนินการ
ตามท่ีได้กำหนดไว้ในแผน  
   ๗.๓.๓  จัดทำแผนการติดตามการดำเนินของสถานศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้นของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่  สพฐ.  และกระทรวงศึกษาธิการ  
   ๗.๓.๔  ประสานแผนการติดตาม กำกับ การนิเทศ และ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
  ๗.๔  การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  
   ๗.๔.๑  ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
   ๗.๔.๒  ประสานการประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
   ๗.๔.๓  ประสานการประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
  ๗.๕  การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  
   ๗.๕.๑  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดและจัดส่งตามเวลาที่กำหนด  
   ๗.๕.๒  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่สาธารณชน 
   ๗.๕.๓  วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  
   ๗.๕.๔  รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.๖ งานรายงานผลการดำเนินงาน ระบบ EMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform) 
  ๗.๗  งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน   
  ๗.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง     
  ๗.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/กลุ่มงานธุรการ... 



๔๓ 

 

กลุ่มงานธุรการ 

 ๘.  นางสาวปารือตี  สาและ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้  
  ๘.๑  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่ม ทั้งในระบบเอกสารทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ
ในระบบอิเล็กโทรนิกส์ 
   ๘.๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการจัดระบบงานสารบรรณ  การจัดสำนักงานภายในกลุ่ม
เพ่ือให้การบริหารจัดการของกลุ่มสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๑.๒  ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
   ๘.๑.๓  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๘.๒  ช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ดังนี้   
   ๘.๒.๑  การลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามรายการจัดสรรเงินงบประมาณทุกรายการ 
และเงินประจำงวด ทั้งในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๘.๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ๘.๔  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/กลุ่มส่งเสริม... 



๔๔ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑.  นายขวัญชัย   สมสิน  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
ให้คำปรึกษา ดูแลรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑.๒  ดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กร 
  ๑.๓  สนับสนุน ส่งเสริม ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 
  ๑.๔  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
  ๑.๕  ควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Network  รวมถึงสัญญาณการสื่อสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
  ๑.๖  ควบคุม ดูแลรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของ
เครื่อง Computer ทั้งด้าน Software และ Hardware รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด 
  ๑.๗  ดูแล กำกับ ติดตามงานบริการ Internet ทั้งหมด รวมถึงงานบริการ Internet ความเร็วสูง 
ในพ้ืนที่ห่างไกลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๑.๘  ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของแนวทางการจัดหาเครื่อง Computer ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.๙  ดูแล กำกับ ติดตาม และรับผิดชอบในเรื่องของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงเรียนในสังกัด 
และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑.๑๐  อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑.๑๒  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
 
 

/๒.  นางสาว... 



๔๕ 

 
 ๒.  นางสาวปักษธร  บุญจุน  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑. งานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรูปแบบ DLTV  
    -  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม สนับสนุนด้านข้อมูล 
และให้บริการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ DLTV ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    -  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๑.๒  งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)   
    -  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรูปแบบ DLIT (Distance learning Information Technology) ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๒.๑.๓  งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   ๒.๑.๔  งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    -  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดี  
    -  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงโรงเรียนในสังกัด  
    -  กำกับ และดูแลความเรียบร้อยด้านพ้ืนฐานทั่วไปในห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงห้องประชุม Conference  
   ๒.๑.๕  งานพัฒนาบุคลากรด้านจัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    -  ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม เรื่องของแนวทางการปักหมุดให้บริการหน่วยงาน
ภาครัฐ (CITIZEN info) รวมถึงการใช้โปรแกรม Electronic ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับ
ประชาชน 
   ๒.๑.๖  งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย Network  
    -  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อวางแผนจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นไปตามเง่ือนไขและเวลาที่ได้กำหนดไว้ 
    -  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดี 

 
 

/๒.๑.๗  งานติดตาม... 



๔๖ 

 
   ๒.๑.๗  งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    -  กำกับ ติดตาม และดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการรายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   ๒.๑.๘  งานข้อมูลการจัดการศึกษาของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษา ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (Covid-19) สพป.นราธิวาส เขต ๒  
    -  วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และปฏิบัติงานด้านข้อมูลการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 
2019 (Covid-19) สพป.นราธิวาส เขต ๒   
  ๒.๒  ดำเนินการดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุมทางไกลจาก
ส่วนกลาง ผ่านระบบ Video Conference ในห้องประชุม War Room (ลำดับที่ ๑) 
  ๒.๓  ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ๒.๔  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๒.๕  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 ๓.  นางสาวฮาปือเสาะ  หวังมะ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
   ๓.๑.๑  งานประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
    -  ควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Network  รวมถึงสัญญาณ
การสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
    -  ปฏิบัติหน้าที่ในงานระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ๓.๑.๒  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
    -  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

/๓.๑.๓  งานจัดทำ... 



๔๗ 

 
   ๓.๑.๓  งานจัดทำข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
    -  ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม พัฒนา และปรับปรุง ในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา หรือข้อมูล DMC : Data Management Center เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ  
   ๓.๑.๔  งานติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
    -  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
   ๓.๑.๕  งานพัฒนาปรับปรุง และจัดการ Website ของสำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ 
    -  พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน  
    -  พัฒนาและปรับปรุงบริหารจัดการ Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมถึงการเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์   
   ๓.๑.๖  งานพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง
กับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    -  ควบคุม ดูแลรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการ
ทำงานของเครื่อง Computer ทั้งด้าน Software และ Hardware รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
สำนักงาน ฯ กรณีท่ีนายแวอัสรี แวมายิ ติดภารกิจงานราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
    - พัฒนางาน และปฏิบัติงานด้านการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับนายแวอัสรี  แวมายิ  
   ๓.๑.๗  งานพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
  ๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
  ๓.๓  ดำเนินการดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุมทางไกลจาก
ส่วนกลาง ผ่านระบบ Video Conference ในห้องประชุม War Room (ลำดับที่ ๒) 
  ๓.๔  ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ๓.๕  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 

/๓.๖  ปฏิบัติงาน... 



๔๘ 

 
  ๓.๖  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

          ๔.  นายแวอัสรี  แวมายิ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 
   ๔.๑.๑  งานจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
    -  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
และแผนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    -  กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   ๔.๑.๒  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบ Computer 
   ๔.๑.๓  งานติดตั้ง ดูแล รักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Computer  ระบบ Network  
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม   
    -  ปฏิบัติงานกำกับ ดูแล และติดตามงานด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของด้าน ICT 
ทั้งหมดของสำนักงาน รวมถึงระบบกล้อง CCTV วงจรปิดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และของโรงเรียนใน
สังกัดทั้งหมด ร่วมกับนายขวัญชัย  สมสิน  
    -  ปฏิบัติงานกำกับ ดูแล และติดตามงานบริการ Internet ทั้งหมด รวมถึงงาน
บริการ Internet ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการ-โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)    
    -  ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานทะเบียนการซ่อมแซมอุปกรณ์ Computer และ
อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดของสำนักงานฯ ร่วมกับนายมานพ  เหรวรมา   
   ๔.๑.๔  งานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
    -   ศึกษา วิเคราะห์  และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องComputer 
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
   ๔.๑.๕  งานการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  
    -  ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VDO Conference ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทุกระบบโปรแกรม
การใช้งาน รวมถึงวิเคราะห์ ปรับปรุง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของระบบโปรแกรมการใช้งานที่
เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ทั้งหมด 
 

/๔.๑.๖  งานดำเนินการ... 



๔๙ 

 
   ๔.๑.๖  งานดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการ
โต้ตอบผ่านสื่อ Electronic กับผู้ใช้บริการ 
    -  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยทางข้อมูล และทางเครือข่าย 
Network ทั้งหมด 
    -  ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลคำถามหรือคำตอบจากผู้ใช้บริการ Internet ผ่าน 
Website เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชีได้รับทราบ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการได้เกิ ดความ
เข้าใจที่ดี 
   ๔.๑.๗  งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบ Computer ระบบเครือข่าย Network และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
    -  ทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะด้านการใช้เครื่อง Computer 
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด               
   ๔.๑.๘  งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Computer  ระบบเครือข่าย 
Network  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๒  ดำเนินการดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุมทางไกลจาก
ส่วนกลาง ผ่านระบบ Video Conference ในห้องประชุม War Room (ลำดับที่ ๓) 
  ๔.๓  ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ๔.๔  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๔.๕  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

 ๕.  นายมานพ  เหวรมา  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๕.๒  ควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Network  รวมถึงสัญญาณการสื่อสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
  ๕.๓  ดูแลรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารในสำนักงาน รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบไฟฟ้าสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
  ๕.๔  ทำหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมงานทะเบียนการซ่อมแซมอุปกรณ์ Computer และอุปกรณ์ 
ส่วนควบทั้งหมดของสำนักงานฯ ร่วมกับนายแวอัสรี  แวมายิ    
 
 

/๕.๕  ควบคุม... 



๕๐ 

 
  ๕.๕  ควบคุม ดูแลรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของ
เครื่อง Computer ทั้งด้าน Software และ Hardware รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
  ๕.๖  ช่วยปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง/จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไกลผ่านระบบ 
VDO Conference ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
  ๕.๗  กำกับ และดูแลความเรียบร้อยด้านพ้ืนฐานทั่วไปในห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงห้องประชุม War Room  
  ๕.๘  อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕.๙  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
  ๕.๑๐  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ กลุ่มส่งเสริม... 



๕๑ 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 ๑.  นางวรรณา  ขวัญสืบ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.๑  กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๒  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ กลั่นกรอง การ
ดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๓  การประสานงาน ส่งเสริม แนะแนวการศึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษากับกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ส่วนท้องถิ่นและ
สถาบันทางศาสนา 
  ๑.๔  กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
  ๑.๕  เสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการพิจารณา 
  ๑.๖  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา 
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
  ๑.๗  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานการศึกษา หรือ 
คณะกรรมการต่าง ๆ  
  ๑.๘  ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำแก่เจ้าหน้าที่การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ และจัดทำคำ
รับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๙  นิเทศ ติดตาม แผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๑.๑๐  การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๑๑  การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๑.๑๒  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
  ๑.๑๓  การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะ 
  ๑.๑๔  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๑.๑๕  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

/๑.๑๖  การคัดเลือก... 



๕๒ 

 
  ๑.๑๖  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๑๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๒.  นายทวีศักดิ์  บุญน้อย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ในกรณีที่ผู้อำนวยกลุ่มฯ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ งานได้ ลำดับที่ ๑  และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๒.๑  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒.๑.๑  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
   ๒.๑.๒  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   ๒.๑.๓  การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๒  การดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
  ๒.๓  งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  ๒.๔  การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
  ๒.๕  การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
  ๒.๖  งานส่งเสริมพิทักษ์เด็กและเยาวชน 
  ๒.๗  การจัดสรรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
  ๒.๘  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  ๒.๙  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ   
  ๒.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ 
มอบหมาย 
 

 ๓.  นายธีระพล  เพ็ชรนิล  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในกรณีที่ผู้อำนวยกลุ่ม  ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ลำดับที่ ๒ และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
   ๓.๑.๑  แผนการรับนักเรียน 
   ๓.๑.๒  จัดทำข้อมูลการรับนักเรียน 
   ๓.๑.๓  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
   ๓.๑.๔ การรวบรวม สรุปจัดเก็บข้อมูลการรับนักเรียนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา 
 

/๓.๒  การจัดการ... 



๕๓ 

 
  ๓.๒  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
  ๓.๓  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน 
  ๓.๔  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  ๓.๕  การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) 
  ๓.๖.  การเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ 
  ๓.๗  งานส่งเสริมการมีงานทำหรือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
  ๓.๙  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  
  ๓.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๔.  นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วฉาย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในกรณีที่ผู้อำนวยกลุ่มฯ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ลำดับที่ ๓ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๔.๑  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
  ๔.๒  งานขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ . 
  ๔.๓  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต  (ร่วมกับ  
นายทวีศักดิ์  สุรินทร์) 
  ๔.๔  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ ONLINE 
(ร่วมกับนายทวีศักดิ์  สุรินทร์) 
  ๔.๕  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์)   
  ๔.๖  งานป้องกันอุบัติภัยบนถนน 
  ๔.๗  การสำรวจข้อมูลอุบัติภัยนักเรียนในสถานศึกษา 
  ๔.๘  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 
  ๔.๙  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำทะเบียน 
  ๔.๑๐  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๔.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

/๕.  นางสาว... 



๕๔ 

 
 ๕.  นางสาวเจ๊ะปูรอ  เจ๊ะสือแม  ตำแหน่งพนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๕.๑  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ๕.๑.๑  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
   ๕.๑.๒  โครงการอาหารเสริมนม 
   ๕.๑.๓  โครงการอาหารปลอดภัย (อย.น้อย)  
   ๕.๑.๔  โครงการเด็กไทยฟันดี 
   ๕.๑.๕  โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
   ๕.๑.๖  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
   ๕.๑.๗  โครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน 
    -  เงินทุนหมุนเวียน 
    -  สุขาภิบาล 
    -  น้ำดื่ม 
    -  ภาวะทุพโภชนา 
  ๕.๒  งานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๕.๓  จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๕.๔  การจัดทำงานบริหารความเสี่ยง 
  ๕.๕  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๕.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  ๕.๗  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๕.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๖.  นางสาวนูรุลอีซาตี  จะมะจี  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๖.๑  ปฏิบัติงานธุรการ 
   ๖.๑.๑  ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ และแจกจ่ายให้กลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   ๖.๑.๒  งานจัดหาและดูแล บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานภายในกลุ่ม ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดี  
   ๖.๑.๓  ลงทะเบียนการยืม ควบคุม สิ่งของวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารของทางราชการ 
   ๖.๑.๔  การเบิกวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มฯ 
   ๖.๑.๕  บันทึกรายงานการประชุมภายในกลุ่ม 
 
 

/๖.๑.๖  ต้อนรับ...    



๕๕ 

 
   ๖.๑.๖  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
   ๖.๑.๗  งานประสานการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
  ๖.๒  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
  ๖.๓  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
   ๖.๓.๑  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
   ๖.๓.๒  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
   ๖.๓.๓  การตรวจสอบวุฒิและรับรองความรู้  
   ๖.๓.๔  การจัดซื้อแบบพิมพ์และจัดทำทะเบียนควบคุมหลักฐาน 
  ๖.๔  งานส่งเสริมเทียบโอนผลการเรียน 
  ๖.๕  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
   ๖.๕.๑  การให้ความเห็นชอบการอนุญาตสำนักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
จำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 
  ๖.๖  งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กร
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  ๖.๗  การติดตามนักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก และการจำหน่ายนักเรียน 
  ๖.๘  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๙  งานส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
  ๖.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย        
 

 ๗.  นายทวีศักดิ์  สุรินทร์  ตำแหน่งพนักงานราชการ   ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๗.๑  งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ 
   ๗.๑.๑  งานโครงการ สพฐ.ฮอนด้าวิ่ง ๓๑ ขา 
   ๗.๑.๒  การแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน 
   ๗.๑.๓  งานแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้     
  ๗.๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ร่วมกับ นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วฉาย) 
  ๗.๓  การดำเนินงานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) 
  ๗.๔  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
(ร่วมกบันางสาวธัญญาภรณ์  แก้วฉาย)  
  ๗.๕  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ ONLINE 
(ร่วมกับนางสาวธัญญภรณ์  แก้วฉาย) 
 

/๗.๖ การประเมิน... 



๕๖ 

 
  ๗.๖   การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา ONLINE 
(ร่วมกับนางสาวซัมซูรีย์  มะสีละ) 
  ๗.๗  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๗.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๘.  นายพลวัต  หนูแดง  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
  ๘.๑  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๘.๒  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
  ๘.๓  ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน  เพ่ือค้นหา 
อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 
  ๘.๔  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพ่ือ
การบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่นพฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด   การทะเลาะ
วิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
  ๘.๕  ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับต้น เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว  หรือวิธีแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสม 
  ๘.๖  ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น 
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่องเป็นต้น 
  ๘.๗  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ 
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ๘.๘  รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
  ๘.๙  สรุปสถิติรายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บั งคับบัญชา เพ่ือประกอบ 
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  ๘.๑๐  วางแผนการทำงานหรือ โครงการ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
  ๘.๑๑  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  ๘.๑๒  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/๘.๑๓  ประสาน... 



๕๗ 

 
  ๘.๑๓  ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ
ด้าน และการรับส่งกลับเข้าระบบโรงเรียน 
  ๘.๑๔  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
  ๘.๑๕  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
  ๘.๑๖  งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
  ๘.๑๗  งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา         
  ๘.๑๘  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๘.๑๙  ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
  ๘.๒๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๙.  นางสาวซัมซูรีย์  มะสีละ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
  ๙.๑  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  ๙.๒  งานส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน  
  ๙.๓  งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  ๙.๔  งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กเยาวชนใน
สถานศึกษา 
  ๙.๕  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
  ๙.๖  งานโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน 
  ๙.๗  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
  ๙.๘  งานมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
  ๙.๙  งานวิเทศสัมพันธ์  
  ๙.๑๐  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา ONLINE (ร่วมกับ
นายทวีศักดิ์  สุรินทร์) 
  ๙.๑๑  การจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
  ๙.๑๒  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

/กลุ่มนิเทศ... 



๕๘ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๑.  การบริหารจัดการ  ควบคุม  กำกับ  การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายลาภวัต  บุญธรรม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๑.๒  นางศรีสุดา  รัตนพล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรณีที่ไปราชการ  ลา  หรือในกรณีอ่ืน ๆ   
ที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  โดยให้ปฏิบัติราชการแทนลำดับที่  ๑ 
  ๑.๓  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรณีที่ไปราชการ  ลา  หรือในกรณีอ่ืน  ๆ  
ที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  โดยให้ปฏิบัติราชการแทนลำดับที่  ๒ 
  ๑.๔  นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรณีที่ไปราชการ  ลา  หรือในกรณีอ่ืน  ๆ   
ที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  โดยให้ปฏิบัติราชการแทนลำดับที่  ๓ 
 

 ๒.  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
  ๒.๑  งานประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหน้าที่ 
ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม  และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๑.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๒.๑.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และความต้องการจุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบ 
มีส่วนร่วม 
   ๒.๑.๔  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๑.๕  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

/ประกอบด้วย… 



๕๙ 

 
   ประกอบด้วย 
   (๑)  นางวราภรณ์ แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒)  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
   (๓)  นางพิมพรรณ  อนันทเสนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๔)  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๕)  นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๖)  นางสาวอำไพพร นาคแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๗)  นางสาวพาขวัญ  จันทร์แก้วแร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๘)  นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๙)  นายอาลาวี  สะมะแอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   (๑๐)  นางศรีสุดา  รัตนพล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
   (๑๑)  นางฐิติยา  จันทรเดิม  พนักงานราชการ             ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

  ๒.๒  งานประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  มีหน้าที่  
ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ๒.๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ๒.๒.๓  ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา  และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
   ๒.๒.๔  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมการศาสนา  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 
   ๒.๒.๕  นิเทศ  กำกับ  ติดตามให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
   ประกอบด้วย 

(๑)  นางพิมพรรณ  อนันทเสนา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      หัวหน้างาน 
(๒)  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ         ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
(๓)  นางฐิติยา จันทรเดิม    พนักงานราชการ    ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 
 
 

/๒.๓ งานประสาน... 



๖๐ 

 
  ๒.๓  งานประสาน  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ๒.๓.๑  วิเคราะห์  สังเคราะห์  แผนการพัฒนาการศึกษา นโยบายและแผนการจัด
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
   ๒.๓.๒  ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษา  สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
   ๒.๓.๓  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา
สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
   ๒.๓.๔  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
สถานศึกษา  และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษ 
   ๒.๓.๕  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  เช่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมกับโรงพยาบาล 
   ๒.๓.๖  ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้
มีคุณภาพ 
   ประกอบด้วย 
   (๑)  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒)  นายอาลาวี  สะมะแอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ          เลขาหัวหน้างาน 
   (๓)  นางสาวจรรยา กรรมจัด  พนักงานราชการ    ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

  ๒.๔  งานประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
   ๒.๔.๑  วิเคราะห์  สังเคราะห์หลักสูตรอิสลามศึกษา  นโยบายและแผนการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา 
   ๒.๔.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
   ๒.๔.๓  ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา  
สถานศึกษา  และชุมชน   หน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาอิสลามศึกษา  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมการศาสนา  เป็นต้นอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
   ๒.๔.๔  นิเทศ  กำกับ  ติดตามให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
 

/ประกอบด้วย... 



๖๑ 

 
   ประกอบด้วย 
   (๑)  นายอาลาวี สะมะแอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ      หัวหน้างาน 
   (๒)  นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
   (๓)  นางฐิติยา จันทรเดิม  พนักงานราชการ    ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

 ๓.  งานส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
  ๓.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกีดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
  ๓.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน  บริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  ๓.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๔  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๕  ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักทดสอบทาง
การศึกษากำหนด 
  ๓.๖  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างระบบคลังข้อสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  ๓.๘  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ประกอบด้วย  
  (๑)  นางสาวอำไพพร  นาคแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
  (๒)  นางสาวพาขวัญ  จันทร์แก้วแร่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  (๓)  นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  (๔)  นายอาลาวี  สะมะแอ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  (๕)  นางฮาซานะห์  บินมะอุง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
  (๖)  นางสาวจรรยา กรรมจัด   พนักงานราชการ    ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 
 
 

/๔.  งานพัฒนา... 



๖๒ 

 
 ๔.  งานพัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
  ๔.๑  งานพัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และ  ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
   ๔.๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก  ความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง  พ.ศ.๒๕๖๑   
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้  เกณฑ์ในการแปลผล   
การตัดสินการผ่านมาตรฐานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
   ๔.๑.๓  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา 
   ๔.๑.๔  นิเทศ  ติดตาม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๑.๕  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานและวิธี
ปฏิบัติที่ด ี
   ๔.๑.๖  วางแผนและจัดทำระบบการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๑.๗  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   ๔.๑.๘  จัดทำ  จัดหา  เผยแพร่  ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ  นวัตกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๔.๑.๙  ส่งเสริม  สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๔.๑.๑๐  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๔.๑.๑๑  นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๔.๒  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ๔.๒.๑  ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๔.๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี 
 
 

/๔.๒.๓  จัดทำ... 



๖๓ 

 
   ๔.๒.๓  จัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.)   
   ๔.๒.๔  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
ในการตรวจสอบข้อมูล  ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้องและนำผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ๔.๒.๕  จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม  สัมมนา  พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียม 
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๔.๒.๖  นิเทศ  ติดตาม  กำกับ  สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๔.๒.๗  สรุปรายงาน  สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือเผยแพร่  และ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ประกอบด้วย 
   (๑) นางสาวธิติมา เรืองสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒) นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
   (๓) นางพิมพรรณ อนันทเสนา        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
   (๔) นางสาวณชนก  ยอมเต็ม        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

 ๕.  งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๕.๑  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕.๒  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
  ๕.๓  ดำเนินการนิเทศโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
เครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ 
  ๕.๔  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕.๕  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการวิจัย และเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
นิเทศ ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๕.๖  จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค  วิธีการ  สื่อ  เครื่องมือ  หรือรูปแบบ  เครือข่าย
นิเทศ  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
  ๕.๗  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
 

/๕.๘  นิเทศ... 



๖๔ 

 
  ๕.๘  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
  ๕.๙  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๕.๑๐  ส่งเสริม  สนับสนุนและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
   ประกอบด้วย 
   (๑) นางพิมพรรณ  อนันทเสนา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒) นางวราภรณ์ แก้วสีขาว      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
   (๓) นางฮาซานะห์ บินมะอุง      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
        หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ฯ 
   (๔) นางรดา ธรรมพูนพิสัย      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ ฯ 
   (๕) นางสาวธิติมา เรืองสกุล      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
        หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ 
   (๖) นางสาวอำไพพร นาคแก้ว    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        หัวหน้างานวัดและประเมินผลฯเลขาหัวหน้างาน 
   (๗) นางสาวณชนก  ยอมเต็ม     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

 ๖.  งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๖.๑  งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
   ๖.๑.๑  ดำเนินการพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งสื่อต้นแบบ
ของหน่วยงาน  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   ๖.๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๖.๑.๓  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๖.๑.๔  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในการส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๖.๑.๕  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 

/๖.๒  งานศึกษา... 



๖๕ 

 
  ๖.๒  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ๖.๒.๑  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๖.๒.๒  วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๖.๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน  การนำผลวิจัยไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ประกอบด้วย 
   (๑) นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒) นางสาวอำไพพร  นาคแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๓) นางสาวพาขวัญ  จันทร์แก้วแร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๔) นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
   (๕) นายอาลาวี  สะมะแอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ผู้ช่วยเลขาหัวหน้างาน 
 

 ๗.  งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๗.๑  บริการทางการศึกษาในทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
  ๗.๒  พัฒนาศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการเรียนรวม) 
  ๗.๓  ดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๗.๔  บริการสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยกำหนดทางเลือกให้หลายๆทางเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 
   ประกอบด้วย  
   (๑) นางรดา ธรรมพูนพิสัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          หัวหน้ากลุ่มงาน 
   (๒) นายอาลาวี  สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ     เลขาหัวหน้ากลุ่มงาน 
   (๓) นางสาวจรรยา กรรมจัด พนักงานราชการ                  ผูช้่วยเลขาหัวหน้ากลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 

/๘.  งานเลขา... 



๖๖ 

 
 ๘.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
  ๘.๑  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
   ๘.๑.๑  กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยศึกษานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ  ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.๑.๒  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล  สารสนเทศ 
   ๘.๑.๓  ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
   ๘.๑.๔  เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet  ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาใน 
เขตพ้ืนที ่
   ๘.๑.๕  รายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ถึงจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

  ๘.๒  การวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
   ๘.๒.๑  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ๘.๒.๒  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิเทศการศึกษาให้
กลุ่มต่างๆ  นำไปสู่การดำเนินการตามแผน 
   ๘.๒.๓  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิเทศการศึกษา
เพ่ือดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
   ประกอบด้วย 
   (๑) นายลาภวัต  บุญธรรม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   (๒) นางศรีสุดา รัตนพล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   (๓) นางวราภรณ์  แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
        หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
   (๔) นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมฯ 
   (๕) นางสาวธิติมา เรืองสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
        หัวหน้างานประกัน ฯ 
   (๖) นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
        หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ                                        
   (๗) นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

/(๘) นางสาว... 



๖๗ 

 
   (๘) นางสาวอำไพพร  นาคแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        หัวหน้างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (๙) นายอาลาวี  สะมะแอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   (๑๐) นางพิมพรรณ  อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        หัวหน้างานนิเทศฯ         
   (๑๑) นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เลขาหัวหน้างาน 
 

 ๙.  งานตามภาระหน้าที่  ขอบข่ายงาน  นโยบาย  และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๙.๑  ดำเนินการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับภาระงาน  นโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒ 
  ๙.๒  พัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของโครงการ 
นโยบาย  และกลยุทธ์ 
  ๙.๓  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด 
  ๙.๔  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและผลการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายลาภวัต  บุญธรรม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.๑  บริหารจัดการ  ควบคุม  กำกับ  การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศ  
และมอบหมายงานให้ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม   
   ๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑.๓  ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มอ่ืน  โรงเรียนและหน่วยงาน  องค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๔  รายงานผลการปฏิบัติงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์  และพนักงานราชการภายในกลุ่ม 
   ๑.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
   ๑.๖  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
   ๑.๗  โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
   ๑.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๑.๙  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  เร่งรัด  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
 
 

/๑.๑๐  นิเทศ... 



๖๘ 

 
   ๑.๑๐  นิเทศ กำกับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบอำเภอ
ตากใบ 
   ๑.๑๑  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ๑.๑๒  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๒.  นางศรีสุดา  รัตนพล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๒.๑  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี 
   ๒.๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๒.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม และพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ๒.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนรู้ Active learning 
   ๒.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒.๖  นิ เทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาประเทศไทย 
   ๒.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนประชารัฐ (กินนอน) 
   ๒.๘ นิ เทศ กำกับ ติดตามโครงการส่งเสริมโอกาสด้านวิทยาศาสตร์เท คโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ 
   ๒.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/ โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน  
   ๒.๑๐  นิเทศ กำกับติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๒.๑๑  วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
   ๒.๑๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๒.๑๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบึงรามิง , ศูนย์
เครือข่ายพิกุลทอง อำเภอสุไหงโก – ลก 
   ๒.๑๔  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

/๓.  นางฮาซานะห์... 



๖๙ 

 
  ๓.  นางฮาซานะห์  บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๓.๒  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓  วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนิน
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย แลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๓.๕  ขับเคลื่อนนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา 
   ๓.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
   ๓.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๓.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ๓.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๓.๑๐ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายศรีสังวาล  อำเภอสุคิริน 
   ๓.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๔.  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๔.๑ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) 
   ๔.๒ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  การจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) 
   ๔.๓ นิเทศ  กำกับ  ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   ๔.๔ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการเรียนรวม) 
   ๔.๕ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
   
   ๔.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
   ๔.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   ๔.๘  นิเทศ กำกับ ติดตามและ ประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา  และศูนย์
เครือข่ายฮาลา – บาลา   อำเภอแว้ง  
   ๔.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/๕.  นางพิมพรรณ… 



๗๐ 

 
  ๕.  นางพิมพรรณ  อนันทเสนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๕.๑  หัวหน้างานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   ๕.๒  วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบนิเทศ
การศึกษา 
   ๕.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ๕.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสองภาษา (ไทย – มลายู) 
   ๕.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาษา  
   ๕.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๕.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
   ๕.๘  นิเทศ กำกับติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการประสานงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย               
   ๕.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการประสานงานโครงการ พัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ 
   ๕.๑๐  นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๕.๑๑  นิเทศ  กำกับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสันติ , ศูนย์เครือข่าย 
ธัญธารา  อำเภอสุไหงปาดี 
   ๕.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๖.  นางวราภรณ์  แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๖.๑ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๖.๒ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๖.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๖.๔  ขับเคลื่อนนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน  
   ๖.๕  ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายธารทอง อำเภอสุคิริน 
   ๖.๖  การจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๖.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๖.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๖.๙  ศึกษาค้นคว้าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย  
   ๖.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

/๗.  นางสาว... 



๗๑ 

 
  ๗.  นางสาวอำไพพร  นาคแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๗.๑  นิเทศ กำกับ  ติดตาม  ส่งเสริม ตรวจสอบ ประเมินผลและวิเคราะห์ผล เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
   ๗.๒  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
   ๗.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๗.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจินตคณิตและเวทคณิต 
   ๗.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมเครื่องร่อน 
   ๗.๖  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติสู่สากล 
   ๖.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๗.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๗.๙  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างระบบคลังข้อสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๗.๑๐  ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินวิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศติดตามระดับ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๗.๑๑  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบพร้อมนำผลการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๗.๑๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนใน ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ และ
เครือข่ายไพรวัน อำเภอตากใบ 
   ๗.๑๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๘.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๘.๑  หัวหน้างานพัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
   ๘.๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๘.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ๘.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอง
ภาษา (ไทย – มลายู)  
   ๘.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาษา 
   ๘.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาประสานงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
   ๘.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาประสานงานโครงการ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต ๒ 
   ๘.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

/๘.๙  นิเทศ... 



๗๒ 

 
   ๘.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๘.๑๐  ศึกษาค้นคว้าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย 
   ๘.๑๑  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๘.๑๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนา ประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
ฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี 
   ๘.๑๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๙.  นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๙.๑  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (NT) 
   ๙.๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ๙.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  (สาระดนตรี
นาฎศิลป์) 
   ๙.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ห้องสมุด) 
   ๙.๕   นิ เทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   ๙.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
   ๙.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๙.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเมืองทอง, เครือข่าย
ช้างเผือก  อำเภอแว้ง 
   ๙.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ๙.๑๐  วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการ
จดัการเรียนการสอนศิลปศึกษา (สาระดนตรีนาฏศิลป์) 
   ๙.๑๑  งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำและพัฒนาโอมเพ็จของกลุ่มฯ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์ 
   ๙.๑๒  งานนิเทศติดตามตามภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอน ทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในสถานศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
   ๙.๑๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

/๑๐. นางสาว... 



๗๓ 

 
  ๑๐.  นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
    ๑๐.๑  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  
ทางการศึกษา 
    ๑๐.๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 
    ๑๐.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการประเมิน
ระดับนานาชาติ (PISA) 
    ๑๐.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
    ๑๐.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
    ๑๐.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๑๐.๘   ศึกษาค้นคว้าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย 
    ๑๐.๙  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (I – NET) 
    ๑๐.๑๐  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุเราทอง อำเภอ
ตากใบ 
    ๑๐.๑๑  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๑.  นายอาลาวี  สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑๑.๑  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (หลักสูตรอิสลามศึกษา) 
    ๑๑.๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ 
    ๑๑.๓  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (อิสลามแบบเข้ม) 
    ๑๑.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนาน ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา )    
    ๑๑.๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการ  
คอนเน็กซ์อีดี 
    ๑๑.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
    ๑๑.๗  นิเทศ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
    ๑๑.๘  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

/๑๑.๙  ศึกษา... 



๗๔ 

 
    ๑๑.๙  ศึกษาค้นคว้าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย 
    ๑๑.๑๐  นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
    ๑๑.๑๑  งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำและพัฒนาโอมเพ็จของกลุ่มฯ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์ 
    ๑๑.๑๒  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการเวก อำเภอ 
สุไหงปาด ี
    ๑๑.๑๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
 

  ๑๒.  นางสาวณชนก  ยอมเต็ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้าน
สารบรรณ และการประสานงานด้านต่างๆ ของฝ่ายเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑๒.๑  งานสารบรรณ รับส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการ
เสนอหนังสือ งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ นำแฟ้มเสนองานเดินหนังสือ 
    ๑๒.๒  งานเอกสารการพิมพ์ การพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ การทำ
สำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา การจัดพิมพ์คำสั่ง 
    ๑๒.๓  งานประชุม การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม การประสานงานด้าน
สถานที่และอาหารในการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดส่งรายงาน
การประชุม 
    ๑๒.๔  งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำและพัฒนาโอมเพ็จของกลุ่มฯ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์ 
    ๑๒.๕  รายงานผลการดำเนินงาน 
    ๑๒.๖  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๓.  นางฐิติยา  จันทรเดิม  พนักงานราชการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑๓.๑  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๑๓.๒  จัดเก็บ  รักษา  เอกสารว่าด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
    ๑๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๑๓.๔  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
    ๑๓.๕  การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 

/๑๓.๖  การจัด... 



๗๕ 

 
    ๑๓.๖  การจัดสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑๓.๗  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  และการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑๓.๘  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
    ๑๓.๙  ประสานการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    ๑๓.๑๐  จัดพิมพ์หนังสือราชการ  และเอกสารของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑๓.๑๑  จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร  และจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ 
    ๑๓.๑๒  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๔.  นางสาวจรรยา  กรรมจัด  พนักงานราชการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑๔.๑  ประสานการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    ๑๔.๒  จัดเก็บ  รักษา  เอกสารว่าด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ   
    ๑๔.๓  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสด ุ
    ๑๔.๔  การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
    ๑๔.๕  การจัดสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑๔.๖  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  และการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑๔.๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
    ๑๔.๘  จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร  และจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ 
    ๑๔.๙  จัดพิมพ์หนังสือราชการ  และเอกสารของกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา  งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  และงานการศึกษาพิเศษ   
    ๑๔.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 

 

/หน่วยตรวจสอบ... 



๗๖ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ๑.  นางจันทรรัตน์  อริยพฤกษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.๑  ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ สั่งการ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย ที่เก่ียวข้องของทางราชการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๒  พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๓  ตรวจสอบการดำเนินงานตามตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี หรือนโยบายของ
รัฐ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา พร้อมรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และรายงานผล  
การตรวจสอบต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ 
  ๑.๔  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมทรัพย์สินและ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
  ๑.๕  ตรวจสอบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ๑.๖  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๑.๗  ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้  
ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  ๑.๘  ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญคู่จ่าย ทุกแผนงบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรมผลผลิต       
งบกลาง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งข้อทักท้วงแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๑.๙  ประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๑.๑๐  รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕ 
  ๑.๑๑  จัดทำผลการดำเนินงานและผลการตรวจสอบทุกระดับ เสนอผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และรายงานให้หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๑.๑๒  ติดต่อประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ 
 
 

/๑.๑๓  ให้คำปรึกษา... 



๗๗ 

 
  ๑.๑๓  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุทุกระดับเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางปฏิบัติ 
  ๑.๑๔  ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๑.๑๕  จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี 
  ๑.๑๖  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.  นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยหน่วยตรวจสอบภายใน คนที่ ๑ กรณีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ไม่มาปฏิบัติราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๒.๒  ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี หรือนโยบายของรัฐ  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ และรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ 
  ๒.๓  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน  
และตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒  
และสถานศึกษาพร้อมกับรายงานหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๒.๔  ตรวจสอบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
  ๒.๕  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๒.๖  ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  ๒.๗  ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญคู่จ่าย ทุกแผนงบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต  
งบกลาง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
เขต ๒ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งผู้ทักท้วงแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๒.๘  ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๒.๙  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๒.๑๐  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 

/๒.๑๑  ให้คำปรึกษา... 



๗๘ 

 
  ๒.๑๑  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุทุกระดับเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางปฏิบัติ 
  ๒.๑๒  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.  นางสาวรมยาณี  ลอยเมฆ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑  ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คนที่ ๒ กรณีผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายในคนที่ ๑ ไม่มาปฏิบัติราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ 
  ๓.๒  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมทรัพย์สินและ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และ
สถานศึกษาพร้อมกับรายงานหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๓.๓  ตรวจสอบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ๓.๔  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๓.๕  ติดตามผลการตรวจสอบตามที่เสนอแนะเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง 
  ๓.๖  ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญคู่จ่าย ทุกแผนงบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรมผลผลิต งบ
กลาง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและแจ้งข้อทักท้วงแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๗  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และสถานศึกษา 
  ๓.๘  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๓.๙  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุทุกระดับเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางปฏิบัติ 
  ๓.๑๐  ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๓.๑๑  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/กลุ่มกฎหมาย... 



๗๙ 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 นางวรนารี  เผ่าชู  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกลุ่มกฎหมายและคดี         
ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 ๒.  ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน 
 ๓.  ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 ๔.  ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข์  
 ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 ๗.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
 ๘.  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๙.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมลูและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 
ที่  ๑๔๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) (ฉบับแก้ไข) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และควำมพร้อมภำพรวมของโรงเรียน เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนนักเรียนในช่วงดังกล่ำวได้ อย่ำงมีคุณภำพ และเป็นกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ บรรลุ
เป้ำหมำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และได้ก ำหนด             
วัน เวลำในกำรเยี่ยม ติดตำมควำมพร้อมดังกล่ำว ในห้วงระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรกึษำ แนะน ำให้คณะกรรมกำรได้ท ำหน้ำที่ตำม ควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ       ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒           ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำยกิติกร  ศิรินิกร          รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒      รองประธำน 
 ๑.๓  นำยสมพงษ์  แสนส ำโรง          รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒     รองประธำน 
 ๑.๔  นำงสำวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ รองประธำน 
 ๑.๕  นำยลำภวัต บุญธรรม                ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ     กรรมกำร 
 ๑.๖  นำงศรีสุดำ  รัตนพล   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๗  นำงรดำ  ธรรมพูนพสิัย    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๑.๘  นำงฮำซำนะห์  บินมะอุง     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๙  นำงวรำภรณ์  แก้วสีขำว      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๑๐  นำงสำวธิติมำ  เรืองสกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๑๑  นำงสำวพำขวัญ  จันทร์แก้วแร ่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๑๒  นำงสำวฟำดีละฮ์  ศรัทธำสุภัคกลุ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ   กรรมกำร 
 ๑.๑๓  นำยอำลำวี  สะมะแอ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๑.๑๔  นำยวิทยำ  ศรีค ำขวัญ  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
 ๑.๑๔  นำงพิมพรรณ  อนันทเสนำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๑๕  นำงสำวอ ำไพพร  นำคแก้ว  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๖  นำงสำวณชนก  ยอมเต็ม        เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๗  นำงสำวจรรยำ  กรรมจัด  พนักงำนรำชกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๘  นำงฐิติยำ จันทรเดมิ  พนักงำนรำชกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        / ๒. คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 



๒ 

         ๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มีหน้ำที่นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ในศูนย์เครือข่ำย
อ ำเภอ ต่ำง ๆ ดังนี ้
 ชุดท่ี ๑  กรรมการนิเทศโรงเรียนอ าเภอสุไหงโก-ลก  ประกอบด้วย 
  ๑)  นำยสมพงษ์  แสนส ำโรง  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  นำยสว่ำง  ชินพงษ์  ผอ.รร.บ้ำนสุไหงโก-ลก  รองประธำน   
 ๓)  นำยเฉลิมเกียรติ  ตั้งอำรมณ ์ ผอ.รร.บ้ำนซรำยอ  กรรมกำร 
 ๔)  นำยหมัดยะมี  บิลแหละ  ผอ.รร.บ้ำนปูโป๊ะ   กรรมกำร  
 ๕)   นำงจันทรรัตน์  อริยพฤกษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร  
 ๖)   นำงสำวสุภลัคน์ กลุทวี  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๗)   นำยพลวัต หนูแดง                  พนักงำนรำชกำร                      กรรมกำร 
                ๘)  นำงสำวหทัยรัตน์  นิลวิจิตร พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร                      
 ๙)  นำยรินทร์  คงชูดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ (จิตอำสำ)  กรรมกำร 
 ๑๐)  นำงศรีสุดำ รัตนพล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑)  นำงอรนลิน  จันทร์ทอง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    ชุดท่ี ๒  กรรมการนิเทศโรงเรียนอ าเภอแว้ง  ประกอบด้วย 
 ๑)  นำยกิติกร  ศิรินิกร  รอง ผอ.สพป.นธ.๒  ประธำนกรรมกำร  
 ๒)  นำยปัณณวัฒน์  แก้วทอง   ผอ.รร.บ้ำนแม่ดง   รองประธำน  
 ๓)  นำยมนูญ  แวดอเลำะ  ผอ.รร.บ้ำนตือมำยู  กรรมกำร 
 ๔)  นำยพ.เพียง  เพชรรัตน์  ผอ.รร.บ้ำนศำลำอมูำ  กรรมกำร 
 ๕)  นำยสุพล  วำสแสดง  ผอ.รร.นิคมสร้ำงตนเองแว้ง กรรมกำร 
 ๖)  นำยรอสลัน  ตำเยะ  ผอ.รร.เทพประทำนไทยยืนยง กรรมกำร 
 ๗)  นำงวรรณำ  ขวัญสืบ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร   
 ๘)  นำงวรนำรี  เผ่ำชู   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี  กรรมกำร 
 ๙)  นำงบุญศรี รกักำรงำน  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 ๑๐)  นำยประสทิธ์ิ  วิจิตรโสภำ ผู้ทรงคุณวุฒิ (จิตอำสำ)  กรรมกำร 
 ๑๑)  นำงรดำ  ธรรมพูนพสิัย  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๒)  นำงสำวพำขวัญ  จันทร์แก้วแร่   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

    ชุดท่ี ๓  กรรมการนิเทศโรงเรียนอ าเภอตากใบ  ประกอบด้วย 
  ๑)   นำงสำวนิตยนันท์  อัครวรรณโรจน์ รอง ผอ.สพป.นธ.๒         ประธำนกรรมกำร 
  ๒)  นำยพยับ  สุวรรณนิตย์         ผอ.รร.บ้ำนหัวคลอง  รองประธำน  
  ๓)  นำยประสำน  พรหมฉ่ ำ       ผอ.รร.บ้ำนกูบ ู           กรรมกำร 
  ๔)   นำยชยพล  เพชรแก้ว                ผอ.รร.บ้ำนศำลำใหม่        กรรมกำร 
  ๕)  นำยอรัญ มะแซ   ผอ.รร.บ้ำนตะเหลี่ยง  กรรมกำร  
  ๖)   นำยสมพร  เพ็งไซ  ผอ.รร.บ้ำนแฆแบ๊ะ  กรรมกำร   
  ๗)   นำงสุภำวดี  ลำยขวะ        นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำรพเิศษ   กรรมกำร 
                ๘)  นำยทวีศักดิ์  บุญน้อย             นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 

  /๙)  นำงสำวกฤษณำ นิลกระวัตร์      



๓ 

  ๙)   นำงสำวกฤษณำ นิลกระวัตร์      นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัตกิำร   กรรมกำร 
  ๑๐)  นำยสุรินทร์  อำแว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๑๑)  นำยอภิชำติ  ขำวสุริจันทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (จิตอำสำ)  กรรมกำร 
  ๑๒)  นำงสำวอ ำไพพร นำคแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑๓)  นำยลำภวัต บุญธรรม       ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ           กรรมกำรและเลขำนุกำร      
  ๑๔)  นำยอำลำวี  สะมะแอ            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ชุดท่ี ๔  กรรมการนิเทศโรงเรียนอ าเภอสุไหงปาดี  ประกอบด้วย 
 ๑)  นำยสมพงษ์  แสนส ำโรง  รอง ผอ.สพป.นธ.๒  ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  นำยจิตรพงศ์ ยะปำ   ผอ.บ้ำนไอบำตู            รองประธำน   
 ๓)  นำยอิณฌำม  มะมิง  ผอ.รร.บ้ำนตะโละบเูก๊ะ  กรรมกำร 
 ๔)  นำงสำวสุวรรณี  คงชูดวง  ผอ.รร.บ้ำนตลิง่สงู     กรรมกำร 
 ๕)  นำงสำวดวงใจ  แดงน้อย   ผอ.รร.บ้ำนสำกอ               กรรมกำร     
 ๖)  นำยขวัญชัย  สมสิน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ  กรรมกำร  
 ๗)  นำงชินลักษณ์  พันธ์โภชน์  ผอ.กลุ่มพฒันำครูฯ  กรรมกำร 
 ๘)  นำงสำวฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
 ๙)  นำงสำวเจ๊ะปูรอ  เจ๊ะสือแม พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 ๑๐)  นำยรติ  นิรมำณกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ (จิตอำสำ)           กรรมกำร 
 ๑๑)  นำงพิมพรรณ อนันทเสนำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและเลขำนุกำร     
 ๑๒)  นำงสำวฟำดีละฮ์ ศรทัธำสุภัคกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
 ๑๓)  นำงสำวธิติมำ  เรืองสกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
 

    ชุดท่ี ๕  กรรมการนิเทศโรงเรียนอ าเภอสุคิริน  ประกอบด้วย 
 ๑)  นำยกิติกร  ศิรินิกร  รองผอ.สพป.นธ.๒  ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  นำงนิภำ  ศรีสองคอน    ผอ.รร.นิคมพัฒนำ ๗  รองประธำน 
 ๓)  จ่ำสิบเอกประเสริฐ  ทองงิ้ว ผอ.รร.นิคมพัฒนำ ๔  กรรมกำร 
 ๔)   นำยจ ำรัส  บุญข่ำย  ผอ.รร.บ้ำนร่วมใจ   กรรมกำร 
 ๕)   นำยถวิล  ดำแก้ว   ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
 ๖)  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ   กรรมกำร  
                ๗)  นำยธีระพล  เพ็ชรนิล                นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       กรรมกำร    
 ๘)  นำงสำววรรณวิมล  โนวรรณำ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๙)  นำยมำมัด  อับดุลวำริษ     ผู้ทรงคุณวุฒิ (จิตอำสำ)  กรรมกำร 
 ๑๐)  นำงวรำภรณ์  แก้วสีขำว     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑)  นำงฮำซำนะห์ บินมะองุ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร   
 
    
 
 
 
 
 



๔ 

 
                              ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ของทำงรำชกำร 
 

                        ทั้งนี้  ตัง้แต่บัดน้ี เป็นต้นไป 

                                สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(นำยสุพจน์ มณีรัตนโชติ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 


































