
 

 

 

     

          การด าเนนิการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                             
 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 



 
 
 
       
 

             นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    
ได้ให้ความส าคัญของประเด็น “การใชเวลาราชการท าธุรกิจสวนตัว” โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่ีบุคลากรทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานท่ีบ้าน(Work 
From Home) 100%  จึงได้ส่ังการด าเนินการจัดท าประกาศ, ค าส่ัง เพี่อป้องปราม   มิให้เกิดกรณีดังกล่าว
ข้างต้นอย่างเคร่งครัดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานสรุปพอสังเขปได้
ดังนี้ 
                1. บุคลากรทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการขั้นสูงสุดเต็มจ านวน                           
โดยให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) 100%  โดยใช้ช่องทางในการปฏิบัติ ในระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นท่ีก าหนด และปฏิบัติงานท่ีบ้านตามภูมิล าเนาท่ีอาศัยของตนเองเท่านั้น  
                2. บุคลากรทุกท่านจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และรวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อผู้อ านวยการกลุ่มทุกสัปดาห์ (ในระยะเวลาการใช้ค าส่ังนี้) ลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ AMSS++  โดยถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                               
               3. บุคลากรทุกท่านจะต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่ม/ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  ผู้อ านวยการกลุ่ม
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รายงานต่อรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก ากับดูแล 
หรือ รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           



 

    

 
 
 
 

เอกสารประกอบการด าเนินการ  
 



 
 



 



 



 

 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 



 
 



รายงานการปฏิบตัิงานทีบ่้าน 
(Work From Home) 

ของกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เสนอผ่านโปรแกรม AMSS++ เมนูโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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บันทึกข้อความ

สว่นราชการ กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๑

ที� ๕๕๙/๒๕๖๔ วันที� ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื�อง รายงานการปฏิบัติงานที�บ้าน (Work From Home) ระหว่างวันที� ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๑

ข้อเท็จจริง        ๑. ตามที�สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ได้ทวี
ความรุนแรงยิ�งขึ�น ศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) จึง
ได้ออกคําสั�งที� ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที� ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื�อง พื�นที�สถานการณ์ที�กําหนดเป�นพื�นที�ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดพื�นที�ควบคุมสูงสุด และพื�นที�ควบคุมตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง่พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดใหจั้งหวัดนครปฐม เป�น ๑ ใน ๒๙
จังหวัด ที�เป�นพื�นที�ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
                    ๒. สพป.นครปฐม เขต ๑ จึงได้จัดทําคําสั�งที� ๓o๕/๒๕๖๔ ลงวันที� ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  เรื�อง มอบ
หมายใหบุ้คลากรในสังกัดสพป.นครปฐม เขต ๑ ถือปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที�ตั�งของ
สพป.นครปฐม เขต ๑ ขั�นสูงสุดเต็มจํานวน โดยใหบุ้คลากรปฏิบัติงานที�บ้าน (Work From Home) ๑oo%
ระหว่างวันที� ๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั�งใหบุ้คลากรทุกคนบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผูอํ้านวยการกลุ่มทุกสัปดาห(์ในระยะเวลาการใช้คําสั�งนี�) และใหผู้อํ้านวยกา
รกลุ่มฯ รายงานต่อรองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศกึษา ที�กํากับดูแลหรือรายงานผูอํ้านวยการ
สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาแล้วแต่กรณ ี
                   ๓. ในการนี� บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ ทุกคนได้ดําเนนิการจัดทําบันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําวันของบุคลากรปฏิบัติงานที�บ้าน (Work From Home) ระหว่างวันที� ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
และผูอํ้านวยการกลุ่ม ได้ดําเนนิการติดตามการดําเนนิของบุคลากรในกลุ่มงาน ระหว่างวันที� ๓ – ๖ สิงหาคม
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที�เกี�ยวข้อง     ๑. บันทึกข้อความกลุ่มอํานวยการ ลงวันที� ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื�อง 
กําหนดใหบุ้คลากรในสังกัดสํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๑ ปฏิบัติงานนอกสถานที�
ตั�งของสํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๑ ขั�นสูงสุดเต็มจํานวน 
                                                    ๒. คําสั�งสพป.นครปฐม เขต ๑ ที� ๓o๕/๒๕๖๔ ลงวันที� ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
  เรื�อง มอบหมายใหบุ้คลากรในสังกัดสพป.นครปฐม เขต ๑ ถือปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที�ตั�ง
ของสพป.นครปฐม เขต ๑ ขั�นสูงสุดเต็มจํานวน

ข้อพิจารณา     เหน็ควรดําเนนิการ ดังนี� 
                     ๑. พิจารณาลงนามในบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของน.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง  
                  ๒. พิจารณาลงนามในแบบติดตามการปฏิบัติหนา้ที�ฯ ของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ
ดังเอกสารแนบ
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ข้อเสนอ     จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม หากมขี้อพิจารณาอื�นโปรดสั�งการ

นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง

ปฏิบัติหนา้ที�ผูอํ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

-ทราบ 
-ลงนามแล้ว 

( นางอนนุาถ ชื�นจิตร์ ) 
รองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถม

ศกึษานครปฐม เขต ๑ 
ปฏิบัติราชการแทนผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพื�นที�การ

ศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  
๑o สิงหาคม ๒๕๖๔



ผอ.กลุ่มรายงาน 

แบบติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ท่ี  305/2564  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2564 

 เรื่อง   มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือปฏิบัติ         
ในระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                     

ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน  

******************* 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามค าส่ังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ี  305/2564  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  256 4  เรื่อง   
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือปฏิบัติในระหว่างการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน  

 ข้าพเจ้าได้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามค าส่ังสพป.นครปฐม เขต 1 ท่ี 305/2564 (Work From Home) 
ของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จ านวน 2 ราย ระหว่างวันท่ี 3 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตาม
บันทึกรายงานการปฎิบัติงานประจ าวันของบุคลากรท้ัง 2 ราย ปรากฏรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

   วัน/เดือน/ปี 
     ท่ีติดตาม 

รายละเอียดการติดตาม เวลาท่ีติดตาม       หมายเหตุ 
(เครื่องมือท่ีใช้ติดตาม) 

  3 - 6 ส.ค.  
  2564 

นายหาญณรงค์  วิไลย  
- การลงเวลามาปฏิบัติราชการ/ลงเวลากลับ 
  ในระบบAMSS 
- เว็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 
- การเสนอหนังสือราชการในระบบ AMSS 
- กลุ่มไลน์ SMSS  

  08.00 น.   
 และเวลา 
  18.00 น. 
 ของทุกวัน 
 
 

Line / โทรศัพท์ 

  3 - 6 ส.ค.  
    2564 

นายศุภโชค  รองาม 
-  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ/ลงเวลากลับ 
  ในระบบAMSS 
- ข้อมูลร.ร.ท่ีขอรับการสนับสนุนinternet จาก 
กสทช. 50 โรง  
- ระบบ AMSS  

 08.00 น.   
 และเวลา 
  18.00 น. 
 ของทุกวัน 
 

Line / โทรศัพท์ 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                        ผู้ติดตาม  

 

                      ลงช่ือ            

                                     (นางสาวอุษา   ใหญ่ไล้บาง) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 

             
                                               ลงช่ือ                            ผู้ตรวจสอบ 
                                                               (นางอนุนาถ  ช่ืนจิตร)                            
                                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
                        ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 



บุคลากรกรอก 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ท่ี  305 / 2564  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2564 

 เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือปฏิบัติในระหว่างการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน   

******************** 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวอุษา   ใหญ่ไล้บาง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
(Work From Home)  ขอรายงานรายละเอียดการปฏิบัติ ท่ีได้รับมอบหมายประจ าวันจากกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับท่ี 
     วันเดือนปี 

ท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
เวลาท่ีปฏิบัติงาน   ลงช่ือ หมายเหตุ 

  1  3 ส.ค. 2564 1. แจ้งโรงเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมี 
ความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส าหรับการเรียน 
ออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. แจ้งจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
3. รวมการด าเนินงานส่วนท่ี 1 ของการ 
จัดท าเล่มนโยบายสพป.นครปฐม เขต 1 ปี64 
4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากร 
ภายในกลุ่มงานฯ 
5. ติดตามงานจากเว็บไซต์หรือกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติและเผยแพร่ 

08.30-17.00น. 

 

 

   2. 4 ส.ค. 2564 1. รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. 
2. ประสานงาน/ติดตาม/ตรวจสอบ/รวบรวม 
ข้อมูลนักเรียนท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส าหรับ 
การเรียนออนไลน์ฯ รายคน/รายโรง  
จ านวน 57 โรงเรียน  
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากร 
ภายในกลุ่มงานฯ 
4. ติดตามงานจากเว็บไซต์หรือกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 

08.30-17.00น. 

 

 



ล าดับท่ี 
     วันเดือนปี 

ท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
เวลาท่ีปฏิบัติงาน   ลงช่ือ หมายเหตุ 

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติและเผยแพร่ 
   3. 5 ส.ค. 2564 1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนท่ีมีความจ าเป็น 

ต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ส าหรับการเรียนออนไลน์ฯ  
รายคน/รายโรงจ านวน 57 โรงเรียน /  
จากทีมงาน 50 ร.ร. รวมเป็นไฟล์เดียวกัน  
107 ร.ร. /เพิ่มเติมข้อมูลเครือข่าย 
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร.ท่ีรายงานข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
2. ก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากร 
ภายในกลุ่มงานฯ  
3. ติดตามงานจากเว็บไซต์หรือกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 

08.30-17.00น. 

 

 

   4. 6 ส.ค. 2564 1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนท่ีมีความจ าเป็น 
ต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ส าหรับการเรียนออนไลน์ฯ รายคน 
รายโรง เพื่อความครบถ้วนและถูกต้องของ 
ข้อมูลจ านวน 107 ร.ร. นักเรียน20,491 คน  
รายงานสพฐ. ผ่านช่องทางท่ีก าหนด 
2. ตอบแบบส ารวจ Survey online  
ตัวชี้วัดท่ี 11 ผ่านระบบ Smart obec 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากร 
ภายในกลุ่มงานฯ 
4. ติดตามงานจากเว็บไซต์หรือกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 

08.30-16.45น. 

 

 

       ลงช่ือ              ผู้รายงาน 
                                    (นางสาวอุษา   ใหญ่ไล้บาง) 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

                                                                            ผู้ตรวจสอบ 

                                                                          
               (นางอนนุาถ  ช่ืนจิตร์) 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
                                ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 



บุคลากรกรอก 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ท่ี  305 / 2564  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2564 

 เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือปฏิบัติในระหว่างการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน   

******************** 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นายหาญณรงค์ วิไลย  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
(Work From Home)  ขอรายงานรายละเอียดการปฏิบัติ ท่ีได้รับมอบหมายประจ าวันจากกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับท่ี 
     วันเดือนปี 

ท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
เวลาท่ีปฏิบัติงาน   ลงช่ือ หมายเหตุ 

   1.  3 ส.ค. 2564 อัพเดตเว็บไซต์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

08.00-16.30 
 

 

   2.  4 ส.ค. 2564 อัพเดตข้อมลูหน้าเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูล ITA 08.00-16.30 
 

 

   3.  5 ส.ค. 2564 อัพเดตข้อมูลหน้าเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูล ITA 08.00-16.30 
 

 

   4.  6 ส.ค. 2564 อัพเดตข้อมูลหน้าเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูล ITA 08.00-16.30 
 

 

 

       ลงช่ือ                         ผู้รายงาน 

นายหาญณรงค์ วิไลย 

                                                                            ผู้ตรวจสอบ 

                                                                             
                                                                   (นางสาวอุษา   ใหญ่ไล้บาง) 
                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                           ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 



บุคลากรกรอก 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ท่ี  305 / 2564  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2564 

 เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือปฏิบัติในระหว่างการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน   

******************** 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตามท่ีข้าพเจ้านายศุภโชค รองาม  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
(Work From Home)  ขอรายงานรายละเอียดการปฏิบัติ ท่ีได้รับมอบหมายประจ าวันจากกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับท่ี 
     วันเดือนปี 

ท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
เวลาท่ีปฏิบัติงาน   ลงช่ือ หมายเหตุ 

   1.  3 ส.ค. 2564 ตรวจสอบข้อมูลร.ร.ท่ีขอรับการสนับสนุน
internetจากกสทช. รายโรง 

08.30 – 16.30   

   2.  4 ส.ค. 2564 ตรวจสอบข้อมูลร.ร.ท่ีขอรับการสนับสนุน 
internetจากกสทช. รายโรง 

08.30 – 16.30   

   3.  5 ส.ค. 2564 จัดท ารูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา  
ปี ๒๕๖๔ 

08.30 – 16.30   

   4.  6 ส.ค. 2564 แก้ไขระบบบันทึกข้อความ 08.30 – 16.30   
 

       ลงช่ือ                       ผู้รายงาน 

       (นายศุภโชค  รองาม) 

                                                                            ผู้ตรวจสอบ 

                                                                          
                                                                   (นางสาวอุษา   ใหญ่ไล้บาง) 
                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                           ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

161/4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทณ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์ 0-3425-2931 โทรสำร 0-3425-4373 

www.nptedu.go.th/area1/ 




