
 

 

 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

                                               ที ่ ๕๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง การมอบหมายงานให้บุคคลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ 

......................................... 
  อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และอาศัยความ
ตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ ๑๐๓๘/๒๕๖๐  เรื่อง มอบอ านาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๔๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ เรื่องการมอบอ านาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการ
ก าหนดต าแหน่งอย่างอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภท
อ านวยการเฉพาะด้านการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป ประกอบกับค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค 
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่องตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่ เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิม มาตั้งจ่ายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  และค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่เกลี่ยจากส่วน
ราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๒) สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๐ เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 
๐๒๑๓๓/๑๘๓๘๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการด าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาคตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายและถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแต่ละรอบการ
ประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๐ เรื่องนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 



๒ 
 
มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด ซึ่ง ก.พ.       
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่          
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๒ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๕๓ เป็นต้นไป อีกท้ังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งแจ้งตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๐๔๓     
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   
พลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และในกรณีข้าราชการช่วยราชการ ที่ด าเนินการตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตลอดจนหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๗๐๘๑ เรื่องการชี้แจงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ข้าราชการในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นไปเพ่ือการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานภาครัฐ และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้บุคคลปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถตรงกับมาตรฐาน
ต าแหน่ง มาตรฐานการปฏบิัติงาน และระดับหรือวิทยฐานะ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติและพัฒนาตนเองในหน้าที่ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ให้เกิดการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องขอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีมและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ จึงขอยกเลิกค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร       
ที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และยกเลิกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ ๒๑/๒๕๖๐       
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และยกเลิกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง การ
มอบหมายหน้าที่ให้บุคคลรับผิดชอบและปฏิบัติในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทนโดยมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด เกิดการพัฒนาองค์การและ
สอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เกิดผลดีแก่ราชการต่อไป ดังนี้ 
 
๑. นายวินัย  คณุวุฒิ  ต าแหนง่ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (อ านวยการระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๐๑  
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (งานยุทธศาสตร์) 
 ๑. ประธานคณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ.๒๕๖๑  มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก วินิจฉัย แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ประธานในการก ากับและขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามประเด็นการประเมิน ๓ ประเด็น จ านวน  ๕ ตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายและความส าเร็จตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดค ารับรองของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  สนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เร่งรัดปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการ



๓ 
 

ปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  การเร่งรัดการจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน และเร่งรัดพัฒนา
ความส าเร็จในการบูรณาการการจัดกระบวนการหลัก/โครงการส าคัญของหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๓. ประธานคณะกรรมการอ านวยการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานตาม
ภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  ๑๕ ประเด็น โดยให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก 
แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
ควบคุม ก ากับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการด าเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง
และจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
๔.ขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ งานนโยบายและที่เกี่ยวข้องหรือที่เพ่ิมเติม 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน (งานตามภารกิจ) 
   บริหารงานในฐานะหัวหน้าส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดงาน จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา เกี่ยวกับงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ปฏิบัติงานราชการตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. อกศจ. และปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาที่กฎหมายก าหนด ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความช านาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  คือ 

 ๑. ด้านนโยบายและแผนงาน 
  ๑.๑ จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ วางแผนงาน โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพ่ือการก าหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้มีสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๓ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมรวมทั้งบูรณาการแผนการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้อง 
กับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานที่ก าหนด 
๑.๔ ก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัดที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความส าเร็จด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ๒. ด้านบริหารงาน 
  ๒.๑ ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๒.๒ ก ากับ เร่งรัดติดตามประเมินผล นิเทศการขับเคลื่อนนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 
๒.๓ ตรวจ ติดตาม ก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล 
 
 



๔ 
 

๒.๔ มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๒.๕ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้างหรือทีม่ีความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่จะต้อง 
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๒.๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
๒.๗ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่าง ๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ 
๒.๘ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และปฏิบัติงานราชการตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
อกศจ. และคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.๙ สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๑๐ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

 ๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๓.๑ บังคับบัญชา ก ากับดูแล บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
๓.๓ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้ 
มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
๓.๕ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
๓.๖ จัดระบบ ส่งเสริม ประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม การประเมินและการรายงานผล 

 ๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๔.๑ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

๔.๒ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

   ๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๕.๑ การด าเนินการเพ่ือการส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน  
            ประชาชนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพและ 
           ความสามารถของบุคคลแต่ละช่วงวัย 



๕ 
 
            ๕.๒ ขับเคลื่อน ประสานงานเร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
           หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
           ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ การแนะแนว การศึกษา 
           ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           ๕.๔ ประสานและส่งเสริมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
            ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจ 
           ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
           ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
            ๕.๕ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
           การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ๕.๖ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ 
                 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
            ๕.๗ จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด 
           ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด 
           กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
           ๕.๘ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
           ๕.๙ ด าเนินการ ก ากับ ดูแล ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย 
           โรงเรียนเอกชน และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 
           ๕.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการ ประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ 
           กิจการนักเรียน การป้องกัน แก้ไข คุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  และวิเคราะห์วิจัยเพื่อ 
           การพัฒนานักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
           ๕.๑๑ ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช 
           กระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริเกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการศึกษา 
           เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความปรองดอง สมานฉันท์ 
           ๕.๑๒ การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
            ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนอย่างยั่งยืน 
               ๕.๑๓  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัดและที่นโยบายก าหนด 

   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
       ๑. การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ 

      ๒. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
      ๓. การพัฒนา ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายเป็นพิเศษ อาทิเช่น 

๓.๑  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒  สะเต็มศึกษา 
๓.๓  การน าพระราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๓.๔  โรงเรียนพระราชด าริ 
๓.๕  โรงเรียนคุณธรรม 
๓.๖  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัย 
๓.๗  การพัฒนาคนรองรับงานวิจัย ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 



๖ 
 

            ๓.๘  การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร บุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา 
            ๓.๙  นโยบายอื่น ๆ ตามข้อสั่งการ 

       ๔. งานด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 
 
๒. นางณันศภรณ์  นิลอรุณ ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (อ านวยการระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๐๒ 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (งานยุทธศาสตร์) 
 ๑) รองประธานคณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๑  มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรองจากประธานในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก วินิจฉัย 
แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒) ประธานในการก ากับและขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามประเด็นการประเมิน ๓ ประเด็น จ านวน  ๕ ตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายและความส าเร็จตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดค ารับรองของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  สนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เร่งรัดปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  การเร่งรัดการจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน และเร่งรัดพัฒนา
ความส าเร็จในการบูรณาการการจัดกระบวนการหลัก/โครงการส าคัญของหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๓) รองประธานคณะกรรมการอ านวยการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานตาม
ภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  ๑๕ ประเด็น โดยให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก 
แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม 
ก ากับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการด าเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและที่เกี่ยวข้องและ
จุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
๔) ประธานคณะกรรมการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรอง ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีหน้าที่เป็น
ประธานในการด าเนินการรวบรวม สารสนเทศตามตัวชี้วัด ประเมินผลตัวชี้วัด สรุปและจัดท ารายงานผลตาม
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เพ่ือส่งรายงานต้นสังกัดต่อไป  
๕) ประธานคณะกรรมการรวบรวมตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ และติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของตัวชี้วัด จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เสนอต้นสังกัด 

 ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน (งานตามภารกิจ) 
    รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด ล าดับที่ ๑ เมื่อศึกษาธิการจังหวัดไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้และท าหน้าที่บริหารงานในฐานะรองหัวหน้าส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รองจากศึกษาธิการจังหวัด โดยช่วย
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดงาน จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา เกี่ยวกับงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
สูงมาก รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาราชการแทนเมื่อ
ศึกษาธิการจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือช่วยปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  คือ 
 



๗ 
 

 
 ๑. ด้านนโยบายและแผนงาน 
  ๑.๑ จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ วางแผนงาน โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพ่ือการก าหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้มีสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๓ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมรวมทั้งบูรณาการแผนการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่ก าหนด 
๑.๔ ก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัดที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความส าเร็จด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ๒. ด้านบริหารงาน 
  ๒.๑ ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๒.๒ ก ากับ เร่งรัดติดตามประเมินผล นิเทศการขับเคลื่อนนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 
๒.๓ ตรวจ ติดตาม ก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล 
๒.๔ มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๒.๕ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้างหรือที่มีความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่จะต้อง 
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๒.๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
๒.๗ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ 
๒.๘ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และปฏิบัติงานราชการตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
อกศจ. และคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.๙ สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๒.๑๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 



๘ 
 

 
 ๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๓.๑ บังคับบัญชา ก ากับดูแล บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้อง  
กับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
๓.๓ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้ 
มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
๓.๕ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
๓.๖ จัดระบบ ส่งเสริม ประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม การประเมินและการรายงานผล 

 ๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๔.๑ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

๔.๒ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

   ๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๕.๑ การด าเนินการเพ่ือการส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน  
            ประชาชนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพและ 
           ความสามารถของบุคคลแต่ละช่วงวัย 
            ๕.๒ ขับเคลื่อน ประสานงานเร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
           หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
           ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ การแนะแนว การศึกษา 
           ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           ๕.๔ ประสานและส่งเสริมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
            ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจ 
           ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
           ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
            ๕.๕ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
            การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ๕.๖ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ 
              สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
           ๕.๗ จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรว่มของ 
              ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
           ๕.๘ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



๙ 
 
           ๕.๙ ด าเนินการ ก ากับ ดูแล ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย 
            โรงเรียนเอกชน และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 
            ๕.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการ ประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ 
            กิจการนักเรียน การป้องกัน แก้ไข คุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  และวิเคราะห์วิจัยเพื่อ 
            การพัฒนานักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
            ๕.๑๑ ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช 
            กระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริเกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการศึกษา 
            เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความปรองดอง สมานฉันท์ 
            ๕.๑๒ การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
            ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนอย่างยั่งยืน 

    ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)  
       ๑. การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ 

      ๒. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
      ๓. การพัฒนา ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายเป็นพิเศษ อาทิเช่น 

๓.๑  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒  สะเต็มศึกษา           

           ๓.๓  การน าพระราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๓.๔  โรงเรียนพระราชด าริ   
๓.๕  โรงเรียนคุณธรรม  
๓.๖  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัย            
๓.๗  การพัฒนาคนรองรับงานวิจัย ไทยแลนด์ ๔.๐ 

           ๓.๘  การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร บุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา 
           ๓.๙  นโยบายอื่น ๆ ตามข้อสั่งการ 

 ๔. งานด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการ 
 
 
 
 
 
 ๓. นางจรัสศรี  พรหมกลิ่น ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๐๕ 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(งานยุทธศาสตร์) 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานตามภารกิจ
ของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  ๑๕ ประเด็น โดยให้ค าแนะน า ปรึกษา 
อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม ก ากับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการด าเนินนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและท่ีเกี่ยวข้องและจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มอ านวยการ 



๑๐ 
 

 
 
๒. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่ คือ 
     ๒.๑ ผู้ก ากับ/ขับเคลื่อนตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ คือ 
     ตัวชี้วัดที่ ๒  “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ได้แก่ 

     ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

     ๒.๒ ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ ตัวชี้วัดที่ ๑ “ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/ 
ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน” เฉพาะตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ “ร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโครงการ/ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน” 
            ตัวชี้วัดที่ ๓ “ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน” 
     ๒.๓  ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจุดเน้นนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  
            นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค 
            นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
            นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
     ๒.๔ ผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยรับผิดชอบการตรวจราชการตามนโยบาย ดังนี้ 
           นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
                            ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
                                   ตัวชี้วัดที่  ๑๐.๖  ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
                           ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมองค์คณะบุคคล  
๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

   ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
  ๑. รักษาราชการแทนในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ล าดับที่ ๓   

 ๒. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้     
  ๒.๑ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้การท างานของบุคลากรภายใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการปฏิบัติงานครอบคลุม ๑) งานตามภารกิจ
หน้าที่ ๒) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ๓) งานเชิงบูรณาการกับกลุ่มหรือการปฏิบัติงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน และค านึงถึง ๔ มิติการปฏิบัติงาน คือ ๑) ด้านปริมาณงาน ๒) ด้าน
คุณภาพของผลงาน ๓) ด้านความรวดเร็ว ทันเวลา ๔) ความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑ 
 

๒.๓.พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๒.๕ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงานโดยตรง และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 

 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ     
    บุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด       
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
๕. ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
๖. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานระดับจังหวัด 
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ.และ อกศจ.และคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๘. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. ประสานการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน

ทางการศึกษาร่วมกันกับจังหวัดและราชการที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความ
เข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๓. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอพะโต๊ะ  
๔.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  
๔. นางเรวดี  วรพันธ์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๐๗ 
     ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ

ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ คือ 
     ๑.๑ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ คือ  

 ตัวชี้วัดที่ ๒ “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ได้แก่ 
                  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑  ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อ

กระดาษ 
                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒  ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

     ๑.๒  ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจุดเน้นนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  
            นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค เฉพาะ 
                               ตัวชี้วัดย่อยที่  ๑๐.๒  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
                                    ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๗  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 
            นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                                   ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๑  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการศึกษา 



๑๒ 
 

 
                             ตัวชี้ วัดย่อยที่  ๑๑.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
      ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล(๓) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ นางจรัสศรี พรหมกลิ่น  
          กรณีท่ีบุคคลดังกล่าว ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
      ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงินและบัญชี  ดังนี้ 

      ๒.๑. การจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
    ๒.๒. จัดท าข้อมูลการหักช าระหนี้บุคคลที่สาม ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
    ๒.๓. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการด าเนินการจัดท าข้อมูล
ในระบบบ าเหน็จบ านาญ(E-Pension)เพ่ือขอรับเงิน(บ านาญ บ าเหน็จ บ าเหน็จตกทอด บ าเหน็จ
ด ารงชีพ) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ 
    ๒.๔. การขอรับเงินช่วยพิเศษท าศพของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ 
     ๒..๕  การขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและบ านาญ 
    ๒.๖  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 
    ๒.๗  การยืมเงินราชการจากงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
    ๒.๘  การจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดของส่วนราชการ 
    ๒.๙  การขอรับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)ทุกกรณี 
    ๒.๑๐ การด าเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ๒.๑๑ การตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS 
    ๒.๑๒ การด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
    ๒.๑๓ การด าเนินการเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
๓. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
  ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ 
กลไก มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอพะโต๊ะ  
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
๕. นางสาวมาลี  โภชนาทาน  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๐๖ 
   ก. งานตามค ารับรองการปฏบิัติราชการหรือแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ

ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถปุระสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่ คือ 
     ๑.๑ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ คือ  

ตัวชี้วัดที่ ๒  “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
                 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ คือ 
              ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อ



๑๓ 
 

กระดาษ 
              ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

     ๑.๒  ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจุดเน้นนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  
           นโยบายที่ ๙  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย(ค าสั่ง ศธจ.) 
         นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
                                ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๑๐.๗  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม                 

  ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. รับผิดชอบงานธุรการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการ (กศจ.)และคณะท างาน 

    และปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามาอ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
    ๒.๑ การลงเวลาในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
    ๒.๒ การลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  
๕. ด าเนินการงานเกี่ยวกับงานยานพาหนะ 
๖. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาการ 
๗. การปฏิบัติภารกิจและการประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
๘. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก 
มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอท่าแซะ 
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. นางสาวสุภาณี  บัวทอง  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๐๙ 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ

ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่ คือ 
 
 
 



๑๔ 
 

     ๑.๑ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ คือ  
          ตัวชี้วัดที่ ๒ “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ คือ 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อ
กระดาษ 
                          ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
      ๑.๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ     
            นโยบายที่ ๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ 
                                ตวัชี้วัดย่อยที่ ๓.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ(CEFR) ในแต่ละระดับสูงขึ้น(ม.ต้น/ม.ปลาย/ปริญญาตรี) 
                              ตัวชีว้ัดย่อยที่  ๓.๒ ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 
             นโยบายที่ ๑๐ การขบัเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดับภูมิภาค คือ 
                             ตวัชีว้ัดย่อยที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
                             ตวัชีว้ัดย่อยที่ ๑๐.๗ ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 
           นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วน เพ่ือการจัดการศึกษา 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านกังานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ดังนี้ 
     ๑.๑. การรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
     ๑.๒. การน าเงินส่งคลัง 
     ๑.๓. ด าเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ 
     ๑.๔. ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
     ๑.๕. บันทึกและตรวจสอบการลงทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงิน              
         ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและรายงาน 
     ๒.๑ ด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 
     ๒.๒ ด าเนินการด้านบัญชีและรายงานที่เก่ียวข้อง 
         ๓. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 



๑๕ 
 
   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอท่าแซะ  
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗. นางขนิษฐา  อิสรภาค  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๐๘ 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
   ๑. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่ คือ 
     ๑.๑ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ คือ  

 ตัวชี้วัดที่ ๒  “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ คือ 

                   ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

     ๑.๒ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  
              นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก 
                               ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
              นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้ มีจ านวน ๔ ตวัชีว้ัด (รายละเอียดตามค าสั่ง ศธจ.) 
              นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                                 ตัวชีว้ัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                 ตัวชีว้ัดที่ ๑๐.๗ ระดับความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
            นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                                 ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการศึกษา 
                          ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ                         
       ๒. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

    ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
                 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ดังนี้ 
           ๑.๑. วิเคราะห์และปฏิบัติการด้านที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 
                   ๑.๒  จดัท าทะเบียนคุมวัสดุ  
          ๑.๓  จัดท าใบเบิกวัสดุ 
       ๑.๔. จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์
      ๑.๕. จัดท าทะเบียนคุมจัดซื้อจัดจ้าง 
       ๑.๖. การจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ทุกกรณี 
       ๑.๗. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 



๑๖ 
 
       ๑.๘. จัดท าใบ Po 
       ๑.๙. การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
       ๑.๑๐. ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
       ๑.๑๑. จัดท าเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย 
       ๑.๑๒. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
      ๒. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในงานของผู้บริหาร ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด 

     ๓. ช่วยปฏิบัติภารกิจและการประสานงานต่าง ๆ ในระดับภาค/จังหวัด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก 
                  ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด 

    ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)                   
                ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความ
เข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
                ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอปะทิว 
       ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
 
               
 
 
 ๘. นายศุภกร  เลิศล้ า ต าแหน่ง นิติกร ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี  ชพ๑๐๑๙  
     ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
     ๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและ
ประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๒. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
          นโยบายที ่๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                              ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่
ได้รับการ  พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓. ปฏิบัติงานหรือสนับสนนุการปฏิบัติงาน ในประเดน็การประเมินด้าน ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
          ตวัชีว้ัดที่ ๒ ความส าเรจ็ในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
                          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                      ตัวชี้วัดย่อยที ่๒.๒ ระดับความส าเรจ็ในการประหยัดงบประมาณ 
         ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรบัปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
๔. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
        นโยบายที ่๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                      ตัวชี้วัดย่อยที่๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติ ขับเคลื่อนนโยบายจาก 
กศจ.                    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



๑๗ 
 
        นโยบายที ่๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                   ตวัชี้วัดย่อยที่ ๑๓ ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
๕. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

    ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
     ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
       ๑.๑ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนา
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้การท างานของบุคลากรภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมี
การปฏิบัติงานครอบคลุม ๑) งานตามภารกิจหน้าที่ ๒) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ๓) งานเชิงบูรณาการกับกลุ่ม
หรือการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน และค านึงถึง ๔ มิติการปฏิบัติงาน คือ ๑) ด้านปริมาณงาน ๒) ด้าน
คุณภาพของผลงาน ๓) ด้านความรวดเร็ว ทันเวลา ๔) ความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
         ๑.๒ ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๑.๓ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
       ๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและ           
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ 
       ๑.๕ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงาน และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงาน
บุคคลและที่เก่ียวข้อง ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 

๒. การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
๔. การจัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
๕. การร่วมส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง และหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
๖. การร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

          ๗. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
          ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอพะโต๊ะ  

๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 



๑๘ 
 
 
๙.  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์เทพ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๑๔ 
      ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (งานยุทธศาสตร์) 
           ๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑  ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดค ารับรองการ 
                             ปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงฯและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
                        ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
         ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                         ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
         ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
         ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
       ๒.ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
        นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑  ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
                              ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๔  จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบาย
จาก กศจ. 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน(เว็บไซต์) 
                                ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
        นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                           ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๓ ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา   
ทั้งระบบ 
 ๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ระบุ การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

    ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
    ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล(๘)  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีบุคคลราย นายศุภกร เลิศล้ า 
          ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    ๒. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและ 
การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย  การโอน  การเปลี่ยนต าแหน่งและการเลื่อน
ต าแหน่ง  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  เป็นต้น 
    ๓. ร่วมดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



๑๙ 
 
     ๔. การด าเนินการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ๕. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
     ๖. จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     ๗. จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     ๘. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

   ๙. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
     ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกัน
ภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด  
    ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเมืองชุมพร  
    ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๐. นางอุทัย  คงไพฑูรย์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๑๕ 
     ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
       ๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเดน็การประเมินด้าน ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตาม 
    ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวดั ในการปฏิบัติงาน คือ 

ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
             ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
              ตวัชีว้ัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเรจ็ในการประหยดังบประมาณ 

      ๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศกึษาธิการ 
    นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวดั 
                       ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก 
กศจ. 
                        ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน
(เว็บไซต์) 
                       ตวัชี้วดัย่อยที่ ๑๐.๙ จ านวนครัง้ในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
      ๓. ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
   นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                        ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับ    
การพัฒนาตามมาตรฐาน วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านกังานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 



๒๐ 
 
   ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 

๑. เสนอแนะการพิจารณาวิทยฐานะ  ความดีความชอบ  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  การยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

    ๒. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง 
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

๕. ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
             ๖. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
         ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอปะทิว  
         ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๑. นางสาววราภรณ์  บุญแสง  ต าแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๒๐ 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
    ๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 
    การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
     ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                   ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
    ตวัชี้วดัที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน 
    ๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
    นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                           ตัวชี้วัดย่อยที่๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติ ขับเคลื่อนนโยบายจาก 
กศจ.                    
    นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                      ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๓ ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
    ๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ๑. ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 



๒๑ 
 

๒. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
         ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอสวี 
         ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๒. นางสาวเสาวณีย์  บานสคุนธ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๒๒ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
    ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

       ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
          นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                                             ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  

                      ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
จังหวัด 

                           ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน(เว็บไซต์) 

                      ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชมุขององค์คณะบุคคล      
     นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                               ตวัชีว้ดัย่อยที่ ๑๓ ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา      
ทั้งระบบ 
๓. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
๑. รับ – ส่ง หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป 

ตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ.มอบหมาย ได้แก่ 
๒.๑ การจัดท าวาระการประชุม อกศจ. 
๒.๒ การจัดท ารายงานการประชุม อกศจ. 
๒.๓ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้    
      การด าเนินการจัดประชุมและด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดี 

๔. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๒๒ 
 
ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 

๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
      ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอทุ่งตะโก 
      ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๓. นางคุณัชญา  สมจิตร   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ๒๔๙ (คส.๓) 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ตวัชี้วัดที ่๒ ความส าเรจ็ในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านกังาน 
                             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

      ตวัชี้วดัย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
    นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                            ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตาม  มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ผู้ประสานงานคุรุสภาในระดับจังหวัด 
 ๒. งานบริหารงานตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   ๒.๑. งานอ านวยการทั่วไป 
 ๒.๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ การติดต่อระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆ  

๒.๑.๒  งานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๒.๑.๓ งานการประชุม 
๒.๑.๔ งานบริหารบุคคล 
๒.๑.๕ งานการประชาสัมพันธ์ 
๒.๑.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑.๗ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒.๒.  งานควบคุมการประกอบอาชีพ 
 ๒.๒.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒.๒.๒ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ส าหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอละแม) 
 ๒.๒.๓  งานจัดท าทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพระดับจังหวัด 

๒.๒.๔ งานจรรยาบรรณวิชาชพี 
๒.๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๓ 
 

   ๒.๓.  งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 
 ๒.๓.๑ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 

๒.๓.๒ งานวันคร ู
๒.๓.๓ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
๒.๓.๔ งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 
๒.๓.๕ งานสถาบันคุรุพัฒนา 
๒.๓.๖ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภากับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๔. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืน ๆ) 
     ๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  

         ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอหลังสวน  
         ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๔. นางสาวอัจรินทร์  เซ่งเจริญ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๒๔๘(คส.๒) 
    ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ และการ
ด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
                           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

    ตวัชี้วดัย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
    นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                           ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

    ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑.งานบริหารงานตามภารกิจคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   ๑.๑.  งานอ านวยการทั่วไป 
 ๑.๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ การติดต่อระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆ  

๑.๑.๒  งานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๑.๑.๓ งานการประชุม 
๑.๑.๔ งานบริหารบุคคล 
๑.๑.๕ งานการประชาสัมพันธ์ 
๑.๑.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑.๗ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๔ 
 

   ๑.๒.  งานควบคุมการประกอบอาชีพ 
 ๑.๒.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ส าหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง

ชุมพร  อ าเภอปะทิวและอ าเภอท่าแซะ) 
 ๑.๒.๓  งานจัดท าทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพระดับจังหวัด 

๑.๒.๔ งานจรรยาบรรณวิชาชพี 
๑.๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๓.  งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 
 ๑.๓.๑ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 

๑.๓.๒ งานวันคร ู
๑.๓.๓ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑.๓.๔ งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 
๑.๓.๕ งานสถาบันคุรุพัฒนา 
๑.๓.๖ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภากับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๓.ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                           

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืน ๆ) 
   ๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  

 ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอปะทิว  
          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 
 
 
๑๕. นางจุไลวรรณ ไกรมาก ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ชพ  ๑๐๒๔ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
     ๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและ
ประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๒.  คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๓. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
      ตัวชี้วัดที่ ๑  ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                        ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 



๒๕ 
 
      ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
                                        ด้านการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา       
ในระดับภูมิภาค 
                                       ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
                           ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๔  จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบาย
จาก กศจ. 
 ๔. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
     นโยบายที่ ๕ การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
                       ตัวชี้วัดย่อย :  lสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
   นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
  นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                          ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือการ
จัดการศึกษา 
  นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
                         ตัวชี้วัดย่อย: ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละละวิชาและคะแนนเฉลี่ย ๔ วิชา 
ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                       ตัวชี้วัดย่อย :  ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
                       ตัวชี้วัดย่อย :  ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือและ       
ยุวกาชาด 

๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

 ข.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๒. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมายร่วมกับพัฒนาการศึกษา 

๓. จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๔. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๖. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
๗. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  การติดตาม ประเมินและรายงานผล 



๒๖ 
 

๘. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
๙. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
         ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอท่าแซะ  
         ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
         ๔. ช่วยปฏิบัติภารกิจและการประสานงานต่าง ๆ ในระดับภาค/จังหวัด หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๖. นางสาวหทัยรัตน์  แดงรักษา  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
         ๑. คณะท างานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธ ิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่ คือ 
            ๑.๑ ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ คือ  

ตัวชี้วัดที่ ๒  “ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๑ และ ๒.๒ คือ 

            ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
          ๑.๒ ปฏิบัติงานหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายที่ ๗ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
                          ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเลก็ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ลดลง 
         นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้ มีจ านวน ๔ ตวัชี้วัด (รายละเอียดตามค าสั่ง ศธจ.) 
         นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                          ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเรจ็ในการบริหารจดัการส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั 
                          ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
         นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
                           ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด 
         ๑.๓ ปฏิบัติงานหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงาน ในประเดน็การประเมินด้าน ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
             ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ระดับความส าเรจ็ในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเรจ็ในการประหยดังบประมาณ 
        ๒. สนับสนุนการปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 



๒๗ 
 
 ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
         ๑. งานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน 
         ๒. งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
         ๓. งานติดตามผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มนโยบายและแผน         
         ๔. การอุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         ๕. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ  กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         ๖. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
         ๗. งานสารบรรณ กลุ่มอ านวยการ โดยด าเนินการ คือ 

๗.๑ งานรับ-ส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการ กลุ่มอ านวยการ 
๗.๒ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือราชการ กลุ่มอ านวยการ 
๗.๓ งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
       เพ่ือถือปฏิบัติ กลุ่มอ านวยการ 

       ๗.๔ น าแฟ้มเสนอรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอ านวยการ 
       ๗.๕ งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด 
 .     ๗.๖ งานเดินหนังสือราชการ  
       ๗.๗ งานรับ-ส่ง ไปรษณีย์  

   ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
          ๑. งานกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
          ๒. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          ๓. ช่วยประสานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอทุ่งตะโก 
 
 
 
 
 
 
๑๗. นางสาวสุพัตรา  ลุยภูมิประสิทธิ์ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๓๑   
   ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑  โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรค
และประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒.  คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ดังนี้ 
       ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
                      ตัวชี้วัดย่อย ๑.๕ ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ(๓-๕ปี/๖-๑๑ปี/๑๒-๑๔ ปี/๑๕-๑๔ ปี) 
  ๔. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 



๒๘ 
 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
                   ตัวชี้วัดย่อย ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
     ตัวชี้วัดที่ ๒     ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
                     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
    ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ/หรือกระบวนการปฏิบัติงาน  
    ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
๕. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
    นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                      ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                      ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๗ ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 ๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ระบุ การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
      นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                      ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
                      ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
                      ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
      นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                              ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของครูทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
๗. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

  ข.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(ภารกิจ) 
       ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยมีหน้าที่ 

 ๑.๑ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ 
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มพัฒนาการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม ติดตาม   
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้การท างานของบุคลากรภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
และมีการปฏิบัติงานครอบคลุม ๑) งานตามภารกิจหน้าที่ ๒) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ๓) งานเชิงบูรณาการ
กับกลุ่มหรือการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน และค านึงถึง ๔ มิติการปฏิบัติงาน คือ ๑) ด้านปริมาณงาน     
๒) ด้านคุณภาพของผลงาน ๓) ด้านความรวดเร็ว ทันเวลา ๔) ความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
      ๑.๒  ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 ๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 



๒๙ 
 
 ๑.๕ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงาน และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนา
การศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 
 ๒. ปฏิบัติงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๓. ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
       ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
       ๕  การด าเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและการประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
         ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
       ๗. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่       

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)  
         ๑. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอหลังสวน  
         ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๘. นางสาวภรัณยา  ฤทธิ์ธาร  ต าแหนง่นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ชพ๑๐๓๒ 
     ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ     
     ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

         ตัวชี้วัดย่อย ๑.๕ ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ(๓-๕ปี/๖-๑๑ปี/๑๒-๑๔ ปี/๑๕-๑๔ ปี) 
     ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
                       ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
    ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ/หรือกระบวนการปฏิบัติงาน  
    ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
      นโยบายที่ ๕ การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
                     ตัวชี้วัดย่อย : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
    นโยบายที่ ๙ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ตัวชี้วัดที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
    นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๙ จ านวนครั้งในการประชุมขององค์คณะบุคคล 
๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(ภารกิจ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่          
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล (๑๗) ผู้อ านวยการพัฒนาการศึกษาราย นางสาวสุพัตรา  ลุยภูมิประสิทธิ์   
ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 



๓๐ 
 
 ๒. จัดระบบส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 ๔. ช่วยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
 ๕.  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
 ๖. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๘. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 
ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืน ๆ)  
      ๑. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอทุ่งตะโก  
      ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
๑๙. นางเยาวภา    จันทร์รัศมี  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๓๗ 
ก.งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
         ๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๒.   คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ.  ๒๕๖๑ 
          ๓. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล 
          นโยบายที ่๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 
 
                                     ตวัชี้วดัย่อย : ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 
        ๔. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเดน็การประเมินด้าน ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตาม 
       ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
       ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ  
         ๕. ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 



๓๑ 
 
                               ตวัชีว้ดัย่อยที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             ตัวชี้วัดที่ ๒  ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                             ตวัชีว้ัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเรจ็ในการประหยัดงบประมาณ 
         ตัวชีว้ัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ/หรือกระบวนการปฏิบัติงาน  
           ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
       ๖. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
           นโยบายที่ ๙ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
           นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
                          ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
           นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
                       ตวัชี้วดัย่อย : ร้อยละของครูทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
         ๗. สนับสนุนการปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
     ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 ๑.๑.๑ ศึกษา  วิจัย  วางแผน  พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงานและด าเนินการปฏิบัติงาน        
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  บทบาทและภารกิจงานของกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 ๑.๑.๒ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลแก้ไขข้อข้องใน       
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 

 ๑.๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา  หรือวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเสนอข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๑.๑.๔ เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย  แผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
การศึกษา  หรือคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 

 ๑.๑.๕ ก ากับ  ติดตาม  เร่งรัด  ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการภายในกลุ่ม       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๑.๑.๖ พิจารณา  ตรวจสอบ  และกลั่นกรองงาน  ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ก่อนน าเสนอ     
รองศึกษาธิการจังหวัด  หรือ  ศึกษาธิการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
       ๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและกิจการนักเรียน 
       ๑.๓ ช่วยในการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ ประสานเกี่ยวกับกิจการ ยุวกาชาด 
      ๑.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม  สนับสนุน  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและช่วยในการส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับกิจการของยุวกาชาด 
      ๑.๕ สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน าแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      ๑.๖ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงาน และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบในด้านกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด



๓๒ 
 
และกิจการนักเรียนและภารกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 

  ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอสวี  
          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๐. นางเพ็ญพิมล    ฉ่ าฉิ้ม  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๓๘ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
    ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
 ๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
      นโยบายที่ ๙ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
    นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
                      ตัวชี้วัดย่อย :  ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือและ        
ยุวกาชาด 
 ๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
        ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล (๑๙) บุคคลราย นางเยาวภา  จันทร์รัศมี ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
          ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
         ๓. ช่วยในการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ ประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
    ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ  และความปรองดอง  สมานฉันท์ 
    ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน าแนวคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต       
    ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา   
    ๗. ด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม  สนับสนุน  การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธาน  
พระราชกระแสด้านการศึกษา  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 
    ๘. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ  สรรเสริญ  ลูกเสือสดุดี  เข็มกาชาดสมนาคุณ  เป็นต้น 
    ๙. ด าเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
    ๑๐. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม 



๓๓ 
 
ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
       ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเมืองละแม 
       ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
๒๑. นางสาววิชชุลดา  กาญจนประดิษฐ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๔๐ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 

๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ปฏิบัติงานก ากับ/ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
    ตวัชี้วดัที่ ๑ ความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏบิัติราชการของ
หน่วยงาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒-๑.๘) 

๔. ปฏิบัติงานก ากับ/ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
 นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวยั (ตวัชี้วัดที ่๒.๑-๒.๓) 

นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์(ตวัชี้วดั ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบรูณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น) 

นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก(ตัวชี้วดั ร้อยละของโรงเรยีนขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 

นโยบายที่ ๙ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วัดที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
๕. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขอ้มูลในประเด็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ดังนี ้
 นโยบายที่ ๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดั ๓.๑-๓.๒) 
 นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค(ตวัชี้วัดที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จ

ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด) 
 นโยบายที่ ๑๓  การพัฒนาครูทั้งระบบ(ตัวชี้วัด ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
 ๖. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 



๓๔ 
 

                   ตวัชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนว่ยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเรจ็ในการสนบัสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                    ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที ่๓ ระดับความส าเรจ็ในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัตงิาน 
ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการ การจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

     ๗. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
นโยบายที่ ๑  นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ตัวชีว้ดัย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๕  การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรยีนสายอาชีพ(ตัวชี้วัด สัดสว่นผูเ้รยีนอาชวีศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค (ตัวชีว้ัดที่ ๑๐.๑ ระดบัความส าเร็จใน

การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด) 
                      ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจงัหวัด/ภาคประชาชน/

ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชน ผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด(ตัวชี้วัด ร้อยละของนักเรียน

และเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด) 
   ๘. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ก.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
๑. รักษาราชการแทนในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ล าดับที่ ๒ 

     ๒. ด ารงต าแน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๑ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

พัฒนาบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม 
ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้การท างานของบุคลากรภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติงานครอบคลุม ๑) งานตามภารกิจหน้าที่ ๒) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ๓) งานเชิง
บูรณาการกับกลุ่มหรือการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน และค านึงถึง ๔ มิติการปฏิบัติงาน คือ ๑) ด้านปริมาณงาน 
๒) ด้านคุณภาพของผลงาน ๓) ด้านความรวดเร็ว ทันเวลา ๔) ความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
    ๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 ๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 ๒.๕ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงาน และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในด้านวิชาการ การ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
     ๔. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 



๓๕ 
 
     ๕. งานนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
     ๖. งานนโยบายการประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี (กศจ.) 
      ๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองชุมพร 
     ๘. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๙. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
     ๑๐. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
     ๑๑. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
     ๑. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ข้อ ๑๑ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และ
เฉพาะพ้ืนที ่
     ๒. ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในภารกิจข้อ ๒ เรื่อง ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  
และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ๓. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
      ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๒. นางรัตนาภรณ์  ทันตกาญจนาพันธุ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๔๓ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์)๑)  
 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑.๖ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการ การจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
 ๒. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขอ้มูลในประเด็นการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน) 
 ๓. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตวัชีว้ดัตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏบิัติราชการของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๑-๑.๘(รายละเอียดตามค าสั่งฯ) 
     ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                    ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
 ๔. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายที่ ๑  นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ตัวชีว้ดัย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๒  การจดัการศึกษาปฐมวยั(๒.๑-๒.๓) 



๓๖ 
 

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกรฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ
สถานศึกษาใน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๓ จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ที่มีคะแนน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net) แต่ละวิชา และคะแนนเฉลี่ย ๔ วชิา 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  

๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ  

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 
 ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 ๕. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

 ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
        ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล(๒๑) ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ล าดับที่ ๑ 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการตรวจราชการ 
 ๓. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
        ๔. กลุ่มงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๕. งานนโยบาย STEM Education 
        ๖.งานนโยบายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ๘.งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ๙. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษาในภารกิจ ข้อ ๘ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๑๐. งานกลุ่มนโยบายและแผนในภารกิจ ข้อ ๒ เรื่อง จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์  แนวทางการจัด
การศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
        ๑๑. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 



๓๗ 
 
        ๑๒. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
       ๑๓. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)             
 ๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๓. นางพรทิพย์  สังข์ชู   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ๑๐๔๑  
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
งานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 

 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 
        ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ 

 ๒. ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

        ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑.๘ จ านวนครั้งในการนิเทศ การบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการศึกษา 
   ๓. รับผิดชอบนโยบายการตรวจราชการ นโยบายที่ ๕ การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ(ตัวชี้วัดย่อย 

สัดส่วนผู้เรียนอาชีศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา) 
        นโยบายที ่๖ การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๖.๑-

๖.๕) 
 ๔. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการปฏิบัติงาน คือ 
           ตวัชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

      ตวัชี้วดัย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของ 
 หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๕-๑.๖) 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

            ตวัชีว้ัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน  

    ๕. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายที่ ๒  การจดัการศึกษาปฐมวยั(๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก(ตัวชี้วดัย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  
ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก กศจ. 



๓๘ 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 

๖. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
   ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ล าดับที่ ๒) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๒ กรณทีีไ่ม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
   ๓. การประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
   ๔. กลุ่มงานเลขานุการและบริหารยุทธศาสตร์ 
   ๕. งานธุรการ 
   ๖. งานนโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
   ๗. งานนโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ อ าเภอสวี   
   ๙. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑๐. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
   ๑๑. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
   ๑๒. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
   ๑๓. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ข้อ ๗ จัดระบบการประสานสนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤตทางการศึกษาทางการศึกษาในจังหวัด 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)           
๑. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง สามารถ
ป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๔. นางสาวนวพร  จินดาชื่น   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๔๔  
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net) แต่ละวชิา และคะแนนเฉลี่ย   
๔ วชิา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 



๓๙ 
 
๒. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคญั/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชีว้ัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

(ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๒-๑.๔) และ ๑.๖-๑.๘ 
ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ตัวชี้วัดย่อยที ่๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ) 
ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

๓. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
    นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ตวัชี้วดัย่อยที่ ๑.๑-๑.๕) 

นโยบายที่ ๒  การจดัการศึกษาปฐมวยั(๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 
นโยบายที่ ๙  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ
สถานศึกษาใน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๑.๓ จ านวนหนว่ยงาน/องค์กรภาครัฐ /เอกชนที่มีส่วนร่วมจดัการศึกษา แบบ
ประชารฐัเพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
๔. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
        ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา (ล าดับที่ ๓) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๓ กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 ๒.ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๓. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
 ๔. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
 ๕. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
    ๖. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



๔๐ 
 
 ๗. กลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๘. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
 ๙. งานนโยบายการพัฒนาครู 
        ๑๐. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลระบบบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ 
 ๑๑. ชว่ยการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. ช่วยงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ใน ภารกิจข้อ ๖ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๕. นางอรษา  รัชณาการ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๔๕  
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

 นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาปฐมวยั(๒.๑-๒.๓) 
 ๒. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตวัชีว้ดัตาม 
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัต ิ
ราชการของหนว่ยงาน(ตัวชีว้ัดยอ่ยที่ ๑.๑ และ ๑.๕-๑.๖ และ ๑.๘ 

      ตัวชี้วดัย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม 
            แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเรจ็ในการประหยัดงบประมาณ) 
ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๕  การเพ่ิมสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ(ตวัชี้วัดย่อย สัดส่ว่นของผู้เรยีนอาชวีศึกษาสูงขั้นเมื่อเทียบ 
กับผู้เรียนสามัญศึกษา) 
นโยบายที่ ๖ การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ ของสถานประกอบการภายในประเทศ(ตัวชี้วัดย่อยที่  
๖.๑-๖.๕) 
นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก(ตัวชี้วดัย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก 
กศจ. 

 



๔๑ 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
    ๓. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านกังานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ล าดับที่ ๔) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๔ กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธรุการ 
๓. งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
๔. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
๖. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
๗. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
๘. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
๙. กลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
๑๐. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
๑๑. งานนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๑๒. งานนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU 
๑๓. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานระบบบริหารและการจัดการศึกษา อ าเภอปะทิว           

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)           
๑. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในภารกิจข้อ ๔ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๒. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง สามารถ
ป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒๖.นางสาววราลี  ทองแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๔๒ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง   
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๗ ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการวิจยัทางการศึกษา 
      ตัวชี้วดัที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 



๔๒ 
 
 ๒. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  
ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวดั 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน

(เว็บไซต์) 
นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๑.๓ จ านวนหนว่ยงาน/องค์กรภาครัฐ/เอกชนทีม่ีส่วนรว่มจัดการศึกษาแบบประชา
รัฐเพ่ิมขึ้น 

 ๓. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคญั/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชีว้ัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

        ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนว่ยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๖ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนนุการยกระดับคุณภาพการฒศกึษา 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๘ จ านวนครัง้ในการนิเทศ การบรหิารจดัการศกึษา 
ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตัวชี้วัดย่อยที ่๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๒  การจดัการศึกษาปฐมวยั(ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์(ตัวชี้วัดย่อย รอ้ยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
บูรณาการ องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น) 
นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก(ตัวชี้วดัย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก กศจ. 
ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ

สถานศึกษาใน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 

นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 ๔. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 



๔๓ 
 
ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ล าดับที่ ๕) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๕ กรณทีี่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
  ๒.กลุ่มงานการตรวจราชการ 
  ๓. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
  ๔. งานธุรการ 
  ๕. งานนโยบายโครงการประชารัฐ 
  ๖. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอพะโต๊ะ  
  ๗. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        ๘. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย 
        ๙. ช่วยในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๑๐. ชว่ยในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑๑.งานกลุ่มพัฒนาการศึกษาข้อ ๕ เรื่อง ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
    ๑๒. งานกลุ่มอ านวยการ ในภารกิจข้อ ๖ เรื่อง ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
และผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ(การจัดท า
website, Webpage, Facebook ,line) และ/หรือการพัฒนาการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนางานทางการศึกษาของจังหวัดชุมพร  

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
       ๑. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง สามารถ
ป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
       ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๗. นายชัชวาล  พรหมเรือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๔๗ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายที่ ๗ การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก(ตัวชี้วดัย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง) 
 
นโยบายที่ ๙  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๑-๙.๑๓) 

 ๒. ปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตวัชีว้ดัตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒-๑.๔) และ ตวัชี้วัดย่อยที ่๑.๖-๑.๘ 

        ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนว่ยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  



๔๔ 
 

  ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๖ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนนุการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดย่อยที ่๑.๘ จ านวนครัง้ในการนิเทศ การบรหิารจดัการศกึษา 

ตัวชี้วัดที ่๒ ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวชี้วัดย่อยที ่๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ตวัชี้วดัย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๒  การจดัการศึกษาปฐมวยั(ตัวชีว้ัดย่อยที่ ๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วดัย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของจังหวัด 

ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานและ 
  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในจังหวัด 
 ตัวชี้วัดย่อยที ่๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน(เว็บไซต์) 
นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
 ตัวชี้วัดย่อย  ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) แต่ละวิชา และคะแนนเฉลีย่ ๔ 
วิชาผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรยีนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยวุกาชาด 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผา่นกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 ๓. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา (ล าดับที่ ๖) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๖ กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
๒. กลุ่มงานการตรวจราชการ 
๓. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
๔. กลุ่มงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. งานธุรการ 
๖. งานนโยบายโรงเรียนคุณธรรม 
๗. งานนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๘. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งตะโก  
๙. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ๑๐. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
   ๑๑. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 



๔๕ 
 
   ๑๒. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
    ๑๓. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในภารกิจข้อ ๓ เรื่อง จัดระบบส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี่ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี่ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
   ๑๔. ช่วยปฏิบัติการงานกลุ่มอ านวยการ ในภารกิจข้อ ๖ เรื่อง ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ(การจัดท า
website, webpage, Facebook, line) และ/หรือการพัฒนาการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนางานทางการศึกษาของจังหวัดชุมพร  

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
 ๑. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒๘. นายสามารถ  พันคง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๔๖ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นค ารับรอง และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒-๑.๔) 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑. ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบ(N-NET) 

นโยบายที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ของนักเรียน ๔ วิชา หลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓  
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษลดลง 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี วิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น    

 ๒.  ผู้ปฏิบัติหรือสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 



๔๖ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๖ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๘ จ านวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาปฐมวัย(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการ องค์
ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น) 
นโยบายที่ ๗ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของจังหวัด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ 
  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน(เว็บไซต์) 
นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
 ตัวชี้วัดย่อย  ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษที่
มีคะแนนผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) แต่ละวิชา และคะแนนเฉลี่ย ๔ วิชาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 ๓. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๘ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน

(เว็บไซต์) 
นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๓จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบ 
ประชารัฐเพ่ิมขึ้น 



๔๗ 
 
 ๔. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

        ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๖ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการฒศึกษา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๘ จ านวนครั้งในการนิเทศ การบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาปฐมวัย(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑-๒.๓) 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓.๑-๓.๒) 
นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการ องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
เพ่ิมขึ้น 
นโยบายที่ ๗ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
นโยบายที่ ๘ การอ่านออกเขียนได้(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๑-๘.๔) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๔ จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก กศจ. 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
นโยบายที่ ๑๔ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของนักเรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 ๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
        ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคล ล าดับที่ ๒๑ ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ล าดับที่ ๗) ต่อจากบุคคลล าดับที่  ๒๗ กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

 ๒. กลุ่มงานการตรวจราชการ 
 ๓. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
 ๔. กลุ่มงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕. งานธุรการ 
 



๔๘ 
 

 ๖. งานนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET 
 ๗. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอละแม 
 ๘. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        ๙. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
        ๑๐. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 
        ๑๑. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่และความรับผิดชอบ 

 ๑๒. งานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในภารกิจข้อ ๙ เรื่อง ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ  
          วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ)      
 ๑. ช่วยปฏิบัติการงานกลุ่มอ านวยการ ในภารกิจข้อ ๖ เรื่อง ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ(การจัดท าwebsite, webpage, facebook,line) และ/หรือการพัฒนาการสื่อสารขององค์กรใน
รูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนางานทางการศึกษาของจังหวัดชุมพร 
 ๒. ปฏิบัติงานช่วยกลุ่มอ านวยการ เรื่องการด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  
 ๔. การด าเนินงานรองรับนโยบาย การพัฒนาคนรองรับการวิจัยไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๕. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
๒๙. นางอิงอร  อินทรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๕๙ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 

๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง   
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



๔๙ 
 

       ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ 
(N-Net)  

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการด าเนินงาน 
นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๙ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑-๙.๑๓) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือ
การจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
 ๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
        ๑. รักษาราชการแทนในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ล าดับที่ ๕ 
     ๒. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงานและด าเนินการปฏิบัติงาน     
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ๒.๒ ให้ค าปรึกษา  แนะน า ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลแก้ไขข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 
 ๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 
 ๒.๔ เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานการศึกษา  
หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
 ๒.๕ ก ากับ ติดตาม เร่งรัด ดูแลและประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการภายในกลุ่มให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 



๕๐ 
 
 ๒.๖ พิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองงาน ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ            
รองศึกษาธิการจังหวัด  หรือ  ศึกษาธิการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  

 ๓. งานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
 ๔. งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน 
    ๕. การเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 
 ๖. การขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในโรงเรียนเอกชน 
 ๗. งานวิเคราะห์/วิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 ๘. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
 ๙. ด าเนินการเกี่ยวกับงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเอกชน  
    ๑๐. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน 
 ๑๑. สนับสนุน ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ 
 ๑๒. สนับสนุน ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 
 ๑๓. สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงาน และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา
เอกชนและที่เก่ียวข้อง ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
    ๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        ๒. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเมืองชุมพร  
         ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
๓๐. นางพัชรี  จันทร์สวัสดิ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๖๐ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 

๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม   
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม         
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒-๑.๔)        

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
 ๒. สนบัสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม)  

 



๕๑ 
 
ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พิจารณาท าความเห็นสรุปรายงานและด าเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่  บทบาท ภารกิจงานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน งานด าเนินการ
เกี่ยวกับสถาบัน/ศูนย์การศึกษาอิสลาม  งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน  และ
งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
 ๒. งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
   ๒.๑ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
 ๓. งานด าเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนย์การศึกษาอิสลาม 
 ๓.๑  การขอจดทะเบียนสถาบันการศึกษาปอเนาะ 

๓.๒  การขอจัดตั้งและด าเนินการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
 ๓.๓  การขอยกเลิกศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
 ๔. งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน  
 ๔.๑  การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน 
 ๔.๒  การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน 
 ๔.๓  การขอเปลี่ยนแปลงเวลาท าการสอน 
 ๔.๔   การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ 
 ๔.๕   การขอเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน  
 ๔.๖   การขอหยุดท าการสอนชั่วคราว 
 ๔.๗   การออกใบแทนใบอนุญาต 
 ๔.๘   การขออนุญาตเพ่ิม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 ๔.๙  การขอเพ่ิมประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 ๔.๑๐  การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๔.๑๑  การขอใช้ตราประจ าโรงเรียน 
 ๔.๑๒  การขอเพ่ิม /ลดที่ดิน 
 ๔.๑๓  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน 
 ๔.๑๔  การขอเปิดท าการสอนในภาคเรียนที่ ๒ 
 ๔.๑๕  การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 
 ๔.๑๖  การขอยกเว้นอากรน าเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
 ๔.๑๗  การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 ๔.๑๘  การขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน 
 ๔.๑๙  การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษ 
    ๕. งานส่งเสริมการอุดหนุน  กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
 ๕.๑  การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี 
 ๕.๒  การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
 ๕.๓  การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 
 ๕.๔  การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
    ๖. งานธุรการ 
     ๗. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 



๕๒ 
 
 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
        ๑. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเมืองชุมพร  
        ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  
๓๑. นางส าราญ  เพชรศรี  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการต าแหน่งเลขท่ี ชพ ๑๐๖๒ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 
 ๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม         
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒-๑.๔)         

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑-๑.๔) 
นโยบายที่ ๕ การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ  
 ตัวชี้วัดย่อย สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา 
นโยบายที่ ๖ การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ(ตัวชี้วัดที่ ๖.๑-๖.๕) 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 
 ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พิจารณาท าความเห็นสรุปรายงานและด าเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่  บทบาท ภารกิจงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน   งานส่งเสริม
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา   งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน  งานส่งเสริมการอุดหนุน 
กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
 ๒. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
   ๒.๑ การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
   ๒.๒ การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ  
 ๓. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
   ๓.๑ การวิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 



๕๓ 
 
           ๓.๒ การตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้ ง ถอดถอนผู้ รับใบอนุญาต ผู้ จัดการ 
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
   ๓.๓ การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ 
            ๓.๔ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและต่ออายุการพ านักอยู่ในประเทศไทยของ
ครูชาวต่างประเทศ 
   ๓.๕ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  
   ๓.๖ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๓.๗ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน 
   ๓.๘ การร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เก่ียวกับโรงเรียนเอกชน 
   ๓.๙  การแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดีกา) 
 ๔. งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 
   ๔.๑ งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน 
   ๔.๒ งานจัดท าแผนการรับนักเรียนประจ าปี 
   ๔.๓ งานประชาสัมพันธ์การศึกษาเอกชน 
   ๔.๔ การจัดท าสถิติข้อมูลผู้สอนศาสนาอิสลาม 
   ๔.๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   ๔.๖ การก ากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน 
   ๔.๗ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
   ๔.๘ การออกหนังสือรับรองความรู้โรงเรียนที่เลิกกิจการ 
   ๔.๙  การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน 
   ๔.๑๐ การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 
 ๕. งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
   ๕.๑ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  
    ๕.๒ การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) 
    ๕.๓ การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์กรเรียนการสอน 
   ๕.๔ การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน(เงินพ.ค.ศ) 
   ๕.๕ การขอรับเงินทดแทน 
   ๕.๖ การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน 
   ๕.๗ การก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
   ๕.๘ การอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศล 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน บุคคลล าดับที่ ๓๐ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
        ๑. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอหลังสวน 
        ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
  



๕๔ 
 
 

 
 

๓๒. นางกานดา  อินทสมบัติ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ชพ ๑๐๖๔ 
ก. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ(ยุทธศาสตร์) 

๑. คณะกรรมการอ านวยการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือการจัด

การศึกษา 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๑.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ      

     ๔. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในประเด็นการประเมินด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

        ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
นโยบายที่ ๑๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๕ ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๖ ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/
ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๗ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละของครูทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 



๕๕ 
 
    ๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ท่ีปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข.หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือต าแหน่งงาน(งานตามภารกิจ) 
          ๑. รักษาราชการแทนในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ล าดับที่ ๔ 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม ติดตาม ผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้การท างานของบุคลากรภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
และมีการปฏิบัติงานครอบคลุม ๑) งานตามภารกิจหน้าที่ ๒) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ๓) งานเชิงบูรณาการ
กับกลุ่มหรือการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน และค านึงถึง ๔ มิติการปฏิบัติงาน คือ ๑) ด้านปริมาณงาน ๒) 
ด้านคุณภาพของผลงาน ๓) ด้านความรวดเร็ว ทันเวลา ๔) ความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
    ๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
            ๒.๓ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 ๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
             ๒.๕ สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงานโดยตรง และก ากับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เกิดการ
สื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ 
            ๒.๖ บริหารจัดการ ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยตรวจสอบภายใน 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารมสนเทศและการบริหารงานของ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. จัดท าแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 
๕. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประสานงาน การตรวจสอบและปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังนี้ 
  ๑) ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี 
  ๒) ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน เกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์         

การบ ารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต 
  ๓) การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 

การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

ค. การมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม(งานเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานและอ่ืนๆ) 
    ๑. ช่วยกลุ่มอ านวยการในด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
    ๒. ช่วยการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน กรณีท่ีบุคคลล าดับที่ ๑๕ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 



๕๖ 
 
    ๓. ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้เรียนและสถานศึกษา มีระบบ กลไก มีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันภัยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
    ๔. การปฏิบัติราชการ ส่งเสริม การประสานงานเชิงพ้ืนที่ อ าเภอละแม  
    ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้บุคคลที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาในการ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ เป็นไปเพ่ือการพัฒนาศักยภาพแห่งตน สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้เกิด
กับองค์กรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชุมพร ประเทศชาติและให้
เกิดผลดีแก่ราชการสูงสุดต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ  ๑๔   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
                                                (นายวินัย คุณวุฒิ) 
                                            ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 


