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ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ) 

 
 
 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. ท าบัตรสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 62  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
2. จัดท าแฟ้มประวัติข้าราชการครูท่ีลาออก ถึงแก่กรรม  
    และเกษียณอายุราชการ 

106  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

3. การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7  765  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4. ส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครู 
   ท่ีย้ายไปหน่วยงานอื่นๆ 

47  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

5. เปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนประวัติ  82  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
6. บริการขอหนังสือรับรองบุคคล 95   ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
7. บริการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 460  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
8. บริการรับรองส าเนา ก.พ.7 1,451  ราย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 
 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  

 
 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. การขอรับสื่อการเรียนการสอน 156  ราย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. การขอค าปรึกษาด้านหลักสูตรสถานศึกษา 98  ราย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 
3. การขอรับค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 984 ราย - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกา 
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
- กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  

4. การขอรับค าปรึกษางานวิชาการอื่นๆ 61  ราย - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกา 
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
- กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 



 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 

 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. ขอตั้งกอง กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 191 ราย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2. การขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 1 ราย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3. การขอเหรียญสดุดีลูกเสือ  10 ราย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
4. การข้อคัดส าเนา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

20 ราย กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  142 ราย กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. นักเรียนขอย้ายไปเรียน กศน. 14 ราย กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. ร้องเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบด้านความรุนแรง การ
ล่วงละเมิดทางเพศ และต้องการความช่วยเหลือ 

4  ราย กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8. ขอรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 1  ราย กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียนและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

9. การขอทุนการศึกษา นักเรียนท่ีท าชื่อเสียงให้กับ
ประเทศ 

4 ราย กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียนและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10. การขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา 

104 เร่ือง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  
 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. การให้บริการซ่อมบ ารุงระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

48 ครั้ง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2. การให้บริการซ่อมบ ารุงระบบอินเทอร์เน็ต DLTV/ DLIT 
ของโรงเรียน 

2 ครั้ง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. การให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

48 ครั้ง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 85 ราย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5. ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) 126 ราย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

6. การให้ค าปรึกษาและแนะน า (Call Center) 2,160 ราย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์ 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   
 

 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. จ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 2,096 ราย กลุ่มการเงิน 
2. ออกหนังสือรับรองบ านาญ 39 ราย กลุ่มการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มกฎหมายและคดี 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   
 

 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ การด าเนินการ
คดีปกครอง คดีแพ่งและคดีอาญา 

49 ราย กลุ่มกฎหมายและคด ี

2. การให้ค าปรึกษาด้านการร้องเรียนต่าง ๆ 9 ราย กลุ่มกฎหมายและคด ี
3. การให้ค าปรึกษาด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

23 ราย กลุ่มกฎหมายและคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของหนว่ยตรวจสอบภายใน 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   
 

 

สถิติการให้บริการ จ านวน 
(ราย/เรื่อง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
1. ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงาน การ
ควบคุม การบริหารความเสี่ยง การ ควบคุมก ากับดูแล 

112 ครั้ง หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   

 
สถิติการให้บริการ 

จ านวน 
(ราย/เร่ือง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1. การให้ความเห็นชอบโครงการฯ เพื่อของบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

49  โรงเรียน งานธุรการ  

2. การออกหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน 25  โรงเรียน งานธุรการ   
3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยพิบัติ  9  โรงเรียน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
4. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ รุ่นท่ี  3 5  โรงเรียน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอายิโนะโมะโตะ๊ 14 โรงเรียน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
6. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ 2563        
(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

1  โรงเรียน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีสภาพอาคารเรียนช ารุด 1  โรงเรียน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1  โรงเรียน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
9. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 152  โรงเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผน 
10. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 152  โรงเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผน 
11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 78  โรงเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มอ านวยการ 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   

 
สถิติการให้บริการ 

จ านวน 
(ราย/เร่ือง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ธนาคารกรุงไทย 29 ราย งานสารบรรณ 
หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ธนาคารออมสิน 12 ราย งานสารบรรณ 
หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24 ราย งานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562   

 
สถิติการให้บริการ 

จ านวน 
(ราย/เร่ือง/ครั้ง) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 256 ราย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ าไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาหรือ
คณะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

1,859 ราย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

92 ราย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 


