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รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทุกด้าน 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ                
ตามกรอบจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการ                      
ศึกษาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นเอกภาพ 
  4. บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

  ตามค าสั่งหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและ                
ให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการ ของ กศจ. อกศจ คณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าทีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
  2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  3. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ                   
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล                     
เพ่ือการศึกษา 
  5. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตมและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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  8. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร ด้านการเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
    10. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  11.ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
  ข้อ 12.ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และมีรอง
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน 
 ให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้ที่จะด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหนงผู้อ านวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  ข้อ 13.การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระบีบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
  ข้อ 14.เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ก ากับดูแล และบูรณาการศึกษาของกระทราวง-
ศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ                 
การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น  
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทน 
 การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตาม ข้อ 2   
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วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการ 

จัดการศึกษา   ให้มีคุณภาพตามนโยบายและบริบทของพื้นที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ  

หลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต สามารถน านโยบาย  

แนวทางการด าเนินงาน จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ทุกประเภท ทุกระดับ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม และเกิดการบูรณาการในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
  5. เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการด้านต่างๆ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 2. ประสานและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ  
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างการบริหารงาน 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สั งกัดส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                               
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในหน่วยงาน     (กรอบอัตราก าลัง จ านวน 61 ต าแหน่ง) 
(กรอบอัตราก าลัง (61- ศึกษานิเทศก์ 15 =46)  (46+ประเภทอ านวยการ 2 = 48 ต าแหน่ง)  

 

 

ประเภท 
ต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 

อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป รวม 
สูง ต้น ช านาญการ 

พิเศษ 
ช านาญการ / 

ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

 

อัตราก าลัง 
 

1 1 13 - 25 - - 8 48 

จ านวน
(คน) 

1 - 
 

 8 - 10 - - 1 19 

 

 

 

ประเภท พนักงาน
ราชการ 

เจ้าหน้าที่/ 
พนักงานรัฐ 

(จนท.คุรสภา) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(งบลูกเสือฯ) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
(งบ สป.) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(งบ บริหาร
ส านักงาน) 

อัตราก าลัง - 1 - 1 2 - 
จ านวน (คน) - 1 - 1 2 2 
 

 

            ข้อมลูบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่  15  กันยายน  พ.ศ.2562 
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เทคโนโลยี  อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำน 
 

เทคโนโลยี      1.   ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ส านักงาน ,   
อีเมล์ , ไลน์ , เฟสบุ้ก  

2. ประยุกต์ โปรแกรม excel ใช้ในการจัดท าทะเบียนคุมเงิน 
งบประมาณ 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ระบบ wifi  
 

อุปกรณ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อคนต่อหนึ่งเครื่อง  
2. เครื่องปริ้นเตอร์ กลุ่มละ 1-2  เครื่อง 
3. โทรศัพท์ กลุ่มละ 1 เครื่อง มีระบบตู้สาขา 
4. โทรสาร  1 เครื่อง 
5. เครื่องปริ้นเตอร์ (เช่า) ใช้ส าหรับส่วนกลางกรณีจัดท าเอกสาร 

จ านวนมาก 
6. เครื่องแสกน 
7. วิทยุสื่อสาร พร้อม เครื่องรับวิทยุ 

  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 1. อาคารสถานที่ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  

2. โต๊ะปฏิบัติงาน และ อุปรกณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
3. ห้องประชุมในการประชุมตามภารกิจงานต่าง ๆ  
4. รถยนต์ราชการส าหรับติดต่อประสานงานราชการ 1 คัน  และ 

รถยนต์ตรวจราชการงานลูกเสือ จ านวน 2 คัน 
5. ระบบ WIFI  ในการสืบค้นหาข้อมูล  
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กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ เนื้อหา  สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และ  พ.ศ. 2548 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และ น าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ               
พ.ศ.2553 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555  

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  

 

 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 

 แนวปฏิบัติในการพิมพ์หนังสิอราชการ การ เก็บรักษา  
และท าลาย 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ
อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก 
 
 

รายงานที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอา
นาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ
อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าท่ีพัก 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย และผู้มีสิทธิเบิก และอัตราค่าเบี้ย
ประชุม 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย และผู้มีสิทธิเบิก และอัตราค่าเบี้ย
ประชุม 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย และผู้มีสิทธิเบิก และอัตราค่าเบี้ย
ประชุม 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล และอัตราที่เบิกได้ 
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กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ เนื้อหา  สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    
(ฉบับที่ 9)   

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)   

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ..2550 และ               
ที ่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ สช.ที่ ศธ 0211.1/8263 ลงวันที่                   
14 มิถุนายน 2560   

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ
อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าท่ีพัก 
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ
อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าท่ีพัก 
 

การจัดซื้อ จัดจ้างของส่วนราชการ  
 
 
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างของส่วนราชการ 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 
 
ว่าด้วยความหมาย อ านาจหน้าที่ การจัดตั้ง การด าเนิน
กิจการ   การส่งเสริม การสงเคราะห์ การคุมครองการ
ท างาน การก ากับติดตาม จรรยา มรรยาท วินัย หน้าที่ 
การโอนการเลิกกิจการ และการอุทธรณ์ ของโรงเรียน
เอกชนทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนการก าหนด
โทษ เป็นต้น 
 
ว่าด้วยการมอบอ านาจการอนุญาตให้ศึกษาธิการจังหวัด                    
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ. 2550และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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กฎหมาย  กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ 

เนื้อหา  สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ                 
พ.ศ.2561-2580 
 

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย                            
6 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

จังหวัดภูเก็ตุมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนภูเก็ต
ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยให้
หน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ให้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                       
ซึ่งประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือจาก
เครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัด
การศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ                
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ                 
ที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จตาม                          
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์การ               
และหน่วยงานทางการศึกษา  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา                    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน าจุดเน้น นโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด                 
เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบจุดเน้น นโยบาย 
แนวทาง  และโครงการส าคัญของกระทรวง และบริบทของพ้ืนที่จังหวัด 
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กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ เนื้อหา  สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การคุ้มครอง/การปฏิบัติต่อเด็ก/การสงเคราะห์เด็ก/การคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก/ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

กฎกระทรวงกหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข
ในการการจัดระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548 
 

แนวทาง วิธีการปฏิบัติ การด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

กฎกระทรวงก าหนดความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548 
 

ก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาแยกตามประเภท
ความผิด 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

บทและวิธีการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดระเบียบ
วินัยหรือกฎกระทรวงก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความแประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2561 
 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความแประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติ
หน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความแประ
พฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความแประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548 
 

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

การปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ในการออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
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กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ เนื้อหา  สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
30/2559 เรื่องมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
และนักศึกษา 
 

แนวทาง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
 

การออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่ง
กายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2555 
 

การแต่งกายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 
240/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 
เรื่องการมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทน (อนุมัติใช้หลักสูตร/การแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และลงนามในบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ) 
 

มอบอ านาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน โดยสามารถอนุมัติใช้หลักสูตร/การแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และลงนามในบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติการด าเนินกิจการลูกเสือ 

ข้อบังคับสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 68) พ.ศ.
2550 หมวด 9 ว่าด้วยยุวกาชาด 
 

ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติการด าเนินกิจการยุวกาชาด 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด                
ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 
 

เครื่องแบบ การแต่งกายของสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด 
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กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

มาตรา 53 มาตรา 59 ฯลฯ 

ค าสั่ง คสช.ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค าสั่ง คสช. ที่ 19/2560 ลงวันที่ 21  
มีนาคม  2560 
 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.9/ ว 
18 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2560 
 

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ ว 
15ลงวันที่ 27 กันยายน  2561 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / กฎ 
ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.7/ว 8 ลงวันที่  22 
พฤษภาคม  2558 
 

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 
20 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  2556 
 

การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5
ลงวันที่  6  สิงหาคม  2559 
 

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 
24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559 
 

ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 
20 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2558 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7ว 19
ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2558 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 7 
ลงวันที่  20 สิงหาคม  2553 
 

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.4/1100 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2553 
 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ 
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กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  

ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.7/ว 14 ลงวันที่  25  
กันยายน  2561 
 

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานสอน 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว8 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2561 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 1
ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 
 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ ว 
11ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556 

หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 
10ลงวันที่  6  สิงหาคม  2561 

และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้
สอบแข่งขันมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/780
ลงวันที่  22  สิงหาคม  2561 

แจ้ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ ลด
เงินเดือน พ.ศ.2561 
 

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2561 
ลงวันที่ 21  กันยายน  2560 
 

การรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 
29ลงวันที่  28  กันยายน  2560 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 
30ลงวันที่ 28  กันยายน  2560 

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 
21ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
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รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                 

(ว่าง) 

  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน (มตีัว)           

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก                                 

(มีตัว 4 ไปช่วยกลุ่มอ านวยการ 1)               

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก (มีตวั 1)              

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง 1)       

ผอ.กลุ่มอ านวยการ (ช่วยปฏิบัตหิน้าท่ี)                                                                               

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (มตีัว 1)                                            

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ. (ว่าง 1)                               

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (ว่าง 1)                                      

-นักวิชาการเงินและพัสดุ ปก/ชก (ว่าง 1)                                         

-นักประชาสัมพันธ์ ปก/ชก (ว่าง 1)          

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง 1)       

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล (มตีัว ชก.)                   

-นักทรัพยากรบุคคล ชพ. (ว่าง 1)                                 

-นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (ช่วยฯ 1 ว่าง 4)                   

-นิติกร ชพ. (ว่าง 1)                                                  

-นิติกร ปก/ชก (ว่าง 2)                                             

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง 2)       

ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา (มีตัว)                  

-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (มีตัว 2 ว่าง 2)                      

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง 1)       

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต               

(มีตัว ) 

ผังโครงสร้างอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (1) 

กลุ่มอ านวยการ                               

(กรอบ 7 ต าแหน่ง)                      

มีตัว 1 ว่าง 6  ช่วยปฏิบัติหน้าท่ี 1  

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                             

(กรอบ 12 ต าแหน่ง)                             

มีตัว 1 ช่วยราชการ 1 ว่าง 10 

 

กลุ่มนโยบายและแผน                                            

(กรอบ 6 ต าแหน่ง)                               

มีตัว 5 ว่าง 1 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                             

(กรอบ 6 ต าแหน่ง)                          

มีตัว 3 ว่าง 3 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

(กรอบ สป.19 ต าแหน่ง)         

(กรอบจังหวัด 4 ต าแหน่ง)          

มีตัว 4  ว่าง -                           

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน      

(กรอบ 5 ต าแหน่ง)               

มีตัว 5 ว่าง -                    

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน     

(กรอบ 4 ต าแหน่ง)                                   

มีตัว 1 ว่าง 3                          

 

ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ (มตีัว) -

นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (ว่าง 2)     

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง 1)          

ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผล                    

- ศึกษานิเทศก์ ชพ. (มีตัว 3)                   
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (มีตัว) 

-นักวิชาการศึกษา ชก. (มีตัว 4)               

-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (มีตัว 1)                                          

หน่วยตรวจสอบภายใน                          

(กรอบ 2 ต าแหน่ง)                     

มีตัว -  ว่าง 2 

 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

(มีตัว) 

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                  

(ว่าง) 

ผังโครงสร้างอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (2) 
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ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

(นายสันติภัทร  โคจีจุล) 

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                   

(ว่าง) 

น.ส.สุภาภรณ์ ยุคุณธร               

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     
รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    

ล าดับที่ 1 

 

นายรัชพร นิลพังงา              

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    

ล าดับที่ 2 

 

 

น.ส.วลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ               

รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    
ล าดับที่ 3 

 

 

 

นางสรุชา  หุตะจูฑะ                 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        
รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    

ล าดับที่ 4 

 

 

ผังโครงสร้าง บุคลากรรักษาการในต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
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กลุ่มอ านวยการ                               

(สตต.หญิงกัญญารัตน์ บุญรัตน์)     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                 

(ว่าง) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                             

(นางณัฐมา เอกทืวีวัฒนเดช)         
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผังโครงสร้าง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต 

กลุ่มนโยบายและแผน                             

(น.ส.วลัยลักษณ์  ไกรสาตร์)          
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
1.น.ส.ธันวารัตน์  มณีพันธานนท์                    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

2.น.ส.สนธยา  อรรคจุ่น                             

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       

3.นายจิรวัฒน์  เพชรกุล                             

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                      

4. สตต.หญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน ์                    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    

(ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุม่อ านวยการ)        

1.น.ส.วัลลภา  ถิรวิรยิาภรณ์                    

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ                   

2.น.ส.นภสัร  สงวนนาม                                            

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

(ลูกจ้าง งบ สป.)                                

3.นายสุริยา  รัตนพลแสน                                        

พนักงานขับรถยนต์                            

(ลูกจ้าง งบส านักงาน)                                         

4.นางเพลินทิพย์   ทองรอด                                       

แม่บ้าน  (ลูกจ้าง งบส านักงาน)     

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

(นายสันติภัทร  โคจีจุล) 

1.นายอนิรุต ใสสอาด                    

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 

(เจ้าหน้าที่คุรสุภา)                       

2.น.ส.สมฤทัย  ปญัจะ                    

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ               

(ช่วยราชการ)                                      

3. น.ส.จินตนา  ชายเลี้ยง                                             

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                             

(น.ส.ภรภัทร จันทสะโร)          
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 
1.นางบรรณกมล  ทิพย์รัตน์                  

นักวิชาการศึกษาช านาญการ                     

2.นายวีรวัฒน์  เข้มแข็ง                               

นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      
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รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต       

(ว่าง) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                              

(น.ส.สมเพียร  เทียนทอง)     
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                             

(นางสภุาภรณ์  ยุคุณธร)         
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

(นายสันติภัทร  โคจีจุล) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน                             

(นางสรุชา  หุตะจูฑะ)               
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ            

ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

 
1.นายสถาพร  ทวีกุล                         

นักจัดการงานท่ัวไป                    

(ลูกจ้าง งบลูกเสือ) 

1.นายรัชพร  นิลพังงา                    

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   

2.นายประจมิ  ศิริทัพ                                             

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   

3.น.ส.ฉวีวรรณ  จ้อยจิตร                                     

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    

1.นางสารีย์  ทองเจิม   

นักวิชาการศึกษาช านาญการ            

2.น.ส.ประไพพรรณ อยู่คง                                            

นักวิชาการศึกษาช านาญการ                            

3.นางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข                                        

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                          

หน่วยตรวจสอบภายใน 

(ว่าง) 

 

(ว่าง) 

ผังโครงสร้าง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต (2) 
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- จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนด

ภาระงานข้ันต่ า เกณฑ์การประเมนิ              

- ประเมินคณุภาพการบริหารงานบุคคล 

และจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคล  

เสนอ อกศจ.เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.                         

– ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวาม

เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ                         

-ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่

ผู้เรยีน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบ

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ                        

- ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุน 

ส่งเสริม ยกย่อง พัฒนาวิชาชีพ                              

- งานธุรการ กศจ. และ 

คณะอนุกรรมการ                               

- ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง

และ ประสานงานตา่ง ๆ ระดบัจังหวัด     

- งานบริหารทั่วไป                                 

- งานบริหารการเงิน บัญชี และพสัดุ                

- งานบริหารงานและควบคุมภายใน           

- งานประชาสัมพันธ์                          

- อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมยานพาหนะ  

- บริหารงานบุคคลของส านักงาน ศธจ.     

– งานพัฒนาองค์กร                               

- ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ / 

ประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด                    

-งานธุรการของ อกศจ.                     

– เสนอแนะก าหนดจ านวนและ

อัตราต าแหน่ง การเกลีย่อัตราก าลงั    

-เสนอแนะการพิจารณาวิทยฐานะ  

ความดีความชอบ เสริมสรา้งขวัญ   

เชิดชูเกียรติ สิทธิประโยชน์อ่ืน               

-เสนอแนะ ส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนา 

เสรมิสร้าง ปกป้องระบบคณุธรรม    

-บรรจุและแต่งตั้ง                               

- น าเสนอ กศจ.พิจารณาความดี

ความชอบ                                    

- เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิด

ชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์                       

- งานวินัย ออกราชการ ร้องทุกข์     

- ท าแผนส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ         

- จัดท าทะเบียนประวัติ                         

-งานธุรการคณะอนุกรรมการการ

พัฒนาการศึกษา                                                  

-จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนว

ทางการจัดการศึกษาในจังหวดัที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                            

-จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัด และแผนปฏิบตัิการของจังหวัด               

-วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด                   

-จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงาน

ระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ

ทางการศึกษาท่ีครอบคลมุ ถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนและ

บริหารจดัการศึกษา ติดตาม ประเมิน

และรายงานผล                                 

- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลุ่มอ านวยการ                                

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล                              

 

กลุ่มนโยบายและแผน                              

                             

 

ผังอ านาจหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 



19 
 

ผังหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

-ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสรมิ 

สนับสนุนสถานศึกษาเอกชน

ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร.

เอกชน                               

- ออกใบอนุญาตจัดตั้ง ร.ร. 

และ การเปลี่ยนแปลงกิจการ 

ร.ร.เอกชน                                      

-สงเคราะห์และเงินทดแทน

ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร.

เอกชน และที่กฎหมายอื่น

ก าหนด                                        

-งานการศึกษาเอกชนตามที่

กฎหมายก าหนด 

-ธุรการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา                                               

-การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                 

-จัดระบบ ส่งเสริม ประสานงานเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิิทัลเพื่อ

การศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

และพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั      

-สนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผูด้อ้ย- 

โอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษ                

-สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา                                      

-สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผุ้เรยีน ครู ฯ          

-ประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงาน

เหตุภยัพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษา   

- งานยาเสพติด                                               

- งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา      

-สนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

-ธุรการคณะอนุกรรมยุทธศาสตร์     

-บริหารจดัการศึกษาในสังกัด                         

-งานวิชาการ นิเทศ แนะแนว                  

ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตาม

และประเมินผลระบบจัดการศึกษา                                        

-การตรวจราชการผู้ตรวจกระทรวง     

-พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ สื่อ ที่เกี่ยวกับคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                     

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้เปน็ไป

ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาต ิ                                        

-  จัดท ากรอบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดร่วมของ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดั   

-ขับเคลื่อนระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา                       

-ส่งเสรมิ สนับสนุน การด าเนินการ

ประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ                  

ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน                    

--ส่งเสริม สนับสนุ ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย การพัฒนานักเรยีน นักศึกษา โดย

ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด    

-ส่งเสรมิ สนับสนุน การน้อมน าพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษาฯ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    

-จัดการศึกษาเพี่อความมั่นคงสถาบัน

ชาติ ความปรองดอง สมานฉันท์         

-สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี

คุณธรรม จรยิธรรม และน าเนวคดิตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

-ส่งเสรมิการป้องกัน แก้ไข และ

คุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน 

นักศึกษา 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                                

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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กลุ่มผู้รับบริการ ของหน่วยงาน 

 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
 

1 หน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาฯ 
2 หน่วยงานต่าง
กระทรวง 
3 องค์กรที่ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันใน
การให้บริการ 
4 ส่วนราชการหรือ
องค์กรทีเ่กี่ยวข้องกันใน
การส่งมอบงานต่อกัน 
5 บุคลากรในส่วน
ราชการต่าง ๆ  
๖ ผู้บริหารใน
หน่วยงาน 
๗ จนท.ในหน่วยงาน 
๘. ผู้ตรวจราชการใน
หน่วยงาน 

1.แผนงาน /
โครงการหน่วยงาน  
ระดับจังหวัด และ 
ระดับภาค 
  
 

1 ความสมบูรณ์ถูกต้องของ 
ข้อมูลและเอกสาร 
2. ความรวดเร็ว ทันเวลาใน 
การให้บริการ 
3 ช่องทางการให้บริการ 
หลากหลาย 
4 การให้การสนับสนุน และ
ให้บริการข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง 
5 พัฒนาการให้บริการแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สม่่าเสมอ 
6 จัดโครงการเพื่อสาน
ความสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
7 ส่ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
8 สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศภายใน
หน่วยงาน 
9.สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 

1 มีจิตบริการ  
–มีความพร้อมและเต็มใจใน 
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
-ควบคุมกริยาทางทางและ 
น ่าเสียงได้อย่างเหมาะสม 
-มีเทคนิคและค่าพูดใน 
การสร้างความคุ้นเคยและ 
ไว้วางใจ 
2 ท่างานโดยมีข้อมูล 
สนับสนุน 
-เสนอแนะบุคคลที่สามารถ 
ให้บริการในเรื่องที่ไม่ 
เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ 
-แสวงหาโอกาสที่จะรับฟัง 
ข้อมูลป้อนกลับในการ 
ให้บริการของตนเองจาก 
ผู้รับบริการ 
3 มีความรับผิดชอบ/ 
โปร่งใส/ตรวจสอบได้   
4 ให้เกียรติผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน  
- สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ
หน่วยงาน 
5 ยึดหลักสามัคคี 
ปรองดองในการท่างาน 
(Teamwork 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
บริการที่ให้ ความต้องการ 

วิธีการสื่อสารระหว่าง
กัน 

บุคลการในกลุ่มงานแต่
ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มงานทุกกลุ่ม

งานภายใน
หน่วยงาน 

2. หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต  

3. หน่วยงานอื่น ๆ 
4. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 
 
 
 

2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.บริการข้อมูลสาร
สน- 
เทศ ทางการศึกษา 
4ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของหน่วยงาน 
5. บริการด้าน ICT   
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

1.เพ่ือให้ส่านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ซึ่งเป็นกลไกส่าคัญในการท่างาน
ตามยุทธศาตร์ กลยุทธ์ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบใน
การติดตามผลการด่าเนินงานใน
แต่ละโครงการ กิจกรรม และ
สนับสนุนให้การด่าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรในส่านักงานได้
ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัด
การศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
1.ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของ 
จังหวัดภูเก็ต 
2. การเข้าถึงInternet เพ่ือ
ด่าเนินการตามภารกิจของ
ส่านักงาน 
3.การแก้ไขปัญหาเบื องต้นในการ
ใช้งานระบบICT ภายในส่านักงาน 
 

1. เอกสารคู่มือ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.เอกสารเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 
3. จัดประชุมท่าความ
เข้าใจ และข้อตกลง
ร่วมกัน 
4. สื่อสารทางไลน์ในข้อ
ระเบียบใหม่ ๆ และ 
การจัดส่งรายงานผลแต่
ละไตรมาส 
5. จัดส่งรายงานทาง
เมล์ 

 
 

1. ให้บริการข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ก 
ของส่านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต 

2. ตอบเป็นหนังสือ
ราชการ 

3. ให้บริการตอบค่าถาม
ผ่านทางโทรศัพท์ 

ให้บริการแนะน่าวิธีการ
แก้ปัญหาในระบบ
เครือข่าย รายบุคคล 



22 
 

 

 

 

 

กลุ่มผุ้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
บุคลากรในส านักงาน และ
ภายนอกส่านักงาน 
 
 

6.การจัดท าหลักฐาน
เบิกเงินประเภทต่างๆ 
-ติดต่อประสานงาน
ด้านบริหารทั่วไป 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
-งานรับส่งหนังสือ 
 

1.เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน 
2.เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคี 
3.เพ่ือให้การท่างาน 
เป็นไปอย่างมีระบบ 

1.ประชุม/อบรมสัมมนา/
ศึกษาดูงาน            
๒. เอกสาร สิ่งพิมพ์                                      
๓. พบปะพูดคุย                                              
๔. บันทึกแจ้งเวียน                                           
๕. ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ/
การสื่อสาร                   
๖. เว็บไซต์ Facebook 
7. สื่อสารผ่านกลุ่ม line 
8. การส่งข้อความทางเมล์ 

  

7. การให้ข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา และ 
การให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ท างานหรือแนะน าวิธ๊
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา 

 

1.มีความรักระหว่าง
กัน ให้ทุกคนท่างาน
อย่างมีความสุข 
2.ต้องการให้ทุกฝ่าย
เข้าใจกันและท่างาน
เป็นทีม และ การมี
กัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
3.ให้ค่าแนะน่า
ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ท่างานหรือแนะน่า
วิธีการในการ
ด่าเนินงานของ
โรงเรียน ให้เป็นไป
ตามท่ี กฎหมาย
ก่าหนด 
4.ให้ความร่วมมือทั ง
กรณีได้รับการร้องขอ
หรืออ่ืนๆ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

8.การออก/ต่อ บัตร
ประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 

การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

- กลุ่มไลน์ (ศูนย์เสมารักษ์ 
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต/พสน.จังหวัดภูเก็ต) 
- E–mail กลุ่มลูกเสือ : 
Scout.phuket61@gmail.com 
-หนังสือราชการ 
-โทรศัพท์/ฐานข้อมูลกลุ่มฯ 
 

นักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดภูเก็ต 

9.การออกตรวจ 
ติดตาม เฝ้าระวังปัญหา
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

 การออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง
ปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาโดยให้ค่าปรึกษา 
พูดคุย ตักเตือน 
 

บุคลากรทางการลูกเสือ 
และ ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด 

10.เสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ 
และ ยุวกาชาด 

การขับเคลื่อน
กิจการลูกเสือ และ 
ยุวกาชาด 

การประชุมจัดท่าแผน/แนว
ทางการพัฒนา ขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานกิจการลูกเสือ และยุว
กาชาดในสถานศึกษา ในจังหวัด
ภูเก็ต 
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