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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต ๒ 
ที่  13/2564 

เรื่อง  มอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
.............................................................................................................. 

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 
29 พฤศจิกำยน 2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยำยน 
2561 เพ่ือให้กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสมกับภำรกิจ 
ปริมำณ และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่ง พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561  
จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต ๒ ดังนี้ 

  1. นำยวิทยำ  ทัศมี ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต 2  มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มอบหมำย 

  2. นำยสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีบทบำทและ
หน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

   2.1) ก ำกับ ดูแล ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
  2.2) ศึกษำ วิเครำะห์  ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  2.3 ) ติดตั้ ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
       /2.4) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียด… 
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  2.4) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์  
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  2.5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
  2.6) พัฒนำบุคลกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  2.7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  2.8) ติดตำม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   2.9) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

3. นำยนัฐพงษ ์  ผิวเหลือง  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ปฏิบัติหน้ำที่  
กลุ่มงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.๒) พัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำน ให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
  3.๓) พัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
  3.๔) พัฒนำ ปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด และสถำนศึกษำ 
  3.๕) ติดตำม ประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.6) พัฒนำและวำงระบบกำรประชุมทำงไกล (Conference) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

3.7 ) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

  3.8) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

4. นำยเอรำวัณ  วิเศษศิริกำนต์กุล  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ ปฏิบัติหน้ำที่  
กลุ่มงำนสนับสนุนและให้บริกำรจัดกำรเรียนรู้ มีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  4.๑) สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล DLTV และ DLIT ของสถำนศึกษำ 
   4.2) สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

 
/4.3) สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย… 



-3- 

  4.3) สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำของส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศึกษำและสถำนศึกษำ 
  4.4) สนับสนุนกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  4.5) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  4.6) พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  4.7) ติดตำม ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  4.8) รับผิดชอบงำนโสตทัศนูปกรณ ์จัดระบบเครื่องเสียงห้องประชุม  
  4.9) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต ่วันที่   13   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   13    เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564   

                                         
( นำงละออตำ พงษ์ฤทัศน์ ) 

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

 

 
   


