
สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ 
ด้านบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

ช่วงระหว่าง 

 (1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

 

 

 

 

 
 
 

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 



สถติกิารซอ่มแยกตามประเภทงานซอ่ม
  01 มกราคม 2563 ถงึ 01 กรกฏาคม 2563

# ประเภทงานซอ่ม จาํนวน

1 แกไ้ขปัญหาดา้น Software 10

2 แกไ้ขปัญหาดา้น Hardware 9

3 แกไ้ขปัญหา Internet 5

4 เครื�องสํารองไฟ UPS 9

5 แกไ้ขปัญหา Printer 7

6 ทั�วไป 3

7 แกไ้ขปัญหา website 16

8 VDO Conference 3

รวม 62

แกไ้ขปัญหาดา้น Software แกไ้ขปัญหาดา้น Hardware แกไ้ขปัญหา Internet เครื�องสํารองไฟ UPS แกไ้ขปัญหา Printer ทั�วไป แกไ้ขปัญหา website VDO Conference
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สถติกิารซอ่มบํารงุ



สถติกิารซอ่มแยกตามแผนก / หน่วยงาน
  01 มกราคม 2563 ถงึ 31 กรกฏาคม 2563

# หนว่ยงาน / แผนก จาํนวน

1 กลุม่บรหิารการเงนิและสนิทรัพย์ 10

2 กลุม่นเิทศฯ 6

3 กลุม่นโยบายและแผน 2

4 กลุม่ DL-ICT 2

5 กลุม่บรหิารงานบคุคล 18

6 กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 12

7 กลุม่อํานวยการ 9

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 2

9 กลุม่กฎหมายและคดี 2

รวม 63

กลุม่บรหิารการเงนิและสิ
นทรัพย์

กลุม่นเิทศฯ กลุม่นโยบายและแผน กลุม่ DL-ICT กลุม่บรหิารงานบคุคล กลุม่สง่เสรมิการจัดการศ
ึกษา

กลุม่อํานวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุม่กฎหมายและคดี
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สถติกิารซอ่มบํารงุ



สถติกิารซอ่มแยกตามประเภทงานซอ่ม  
แกไ้ขปัญหาดา้น Software

01 มกราคม 2563 ถงึ 01 กรกฏาคม 2563

ทั �งหมด 10 ผลลพัธ์
วนัที�แจง้ รหสัอปุกรณ์ ชื�ออปุกรณ์ ชื�อ - นามสกลุ ปญัหา / งาน สาเหต ุ/ วธิแีกไ้ข ผูด้าํเนนิการ คา่ใชจ้า่ย สถานะ

08 ม.ค. 2563
14:25

NST3-PC-0024 svoa นาง ณัฐวด ี ลมิ
ปนานนท์

ปัญหาไฟลห์นา้จอหาย เนื�องจาก windows มปัีญหา
สว่นไฟลนั์�นทําการกูข้อ้มลู
ใหเ้เรยีบรอ้ยแลว้ และไดทํ้า่
การตดิตั �ง windown ใหม่
เครื�องพรอ้มใชง้าน

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

03 ก.พ. 2563
10:26

NST3-NB-0022 Lenovo นาง จรุรัีตน ์ สง
ณรงค์

โปรแกรม office คา้ง และขึ�น
ตวัแดง

แกปั้ญหา ตดิตั �ง license
office 2010ใหม ่พรอ้มทั �ง
antivirus Nod32 ip
192.168.1.56 สแกน ฮารด์
ดสิ (ฮารด์ดสิมอีาการหวัอา่น
มเีสยีงดงั)

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

05 ก.พ. 2563
10:11

NST3-PC-0024 svoa นาง ณัฐวด ี ลมิ
ปนานนท์

เขา้ windows ไมไ่ด ้ ดําเนนิการแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ย
ครับ อาการเกดิจากที�
windown ไมส่ามารถบูต๊
เขา้windows ได ้แกไ้ข
ทําการซอ่มแซมwindown

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

21 ก.พ. 2563
09:08

์NST3-PC-0020 Lenovo นางสาว ศริรัิตน์
  นุ่นสองเมอืง

ดาวนโ์หลดสลปิเงนิเดอืน
ขา้ราชการ/บํานาญไมข่ึ�น

ดําเนนิการใหแ้ลว้ ปัญหาเกดิ
จาก adobe reader ไม่
ทํางานตดิตั �งใหม ่และ
กําหนดคา่ใน google
chrome

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

24 ก.พ. 2563
11:34

(ไม่ไดตั้�ง) (ไม่ไดตั้�ง) นาง วมิลมาศ  สงั
สณีุ

กลอ้งวงจรปิดจอภาพไมเ่ต็ม
จอ

ปรับแกโ้ดยใชรัโีมททวี ีปรับ
ขนาดความกวา้งของหนา้จอ

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

24 ก.พ. 2563
11:36

NST3-NB-0014 Dell Vostro15
3580

นางสาว กาญจนา
  สขุแตม้

ยา้ยขอ้มลู จากโน๊ตบุค๊อกี
เครื�องมาอกีเครื�องคะ่

ดําเนนิการสํารองขอ้มลูให ้
เรยีบรอ้ยและยา้ยไปเครื�อง
NST3-NB-0014
DellVostro 15 ใหเ้รยีบรอ้ย

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ



วนัที�แจง้ รหสัอปุกรณ์ ชื�ออปุกรณ์ ชื�อ - นามสกลุ ปญัหา / งาน สาเหต ุ/ วธิแีกไ้ข ผูด้าํเนนิการ คา่ใชจ้า่ย สถานะ

26 ก.พ. 2563
09:20

NST3-NB-0014 Dell Vostro15
3580

นางสาว กาญจนา
  สขุแตม้

เครื�องปริ�นเตอร์ เพิ�มปริ�นเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ย hp
laserjet 1102 แกไ้ข 1.
share printer 2. add
printer client 3. add driver

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

05 ม.ีค 2563
16:25

(ไม่ไดตั้�ง) (ไม่ไดตั้�ง) ณัฐชา สหวศิษิฎ์ ขอเพิ�มบคุลากรในระบบ
Amss ระบบ Booklist และ
ระบบแจง้ซอ่มคอมออนไลน์
ใหก้ลุม่นเิทศตดิตามฯ
จํานวน 1 คน คอื นางณัฐชา
สหวศิษิฎ ์ตําแหน่ง
ศกึษานเิทศก ์เลข13 หลกั
3800101542957 หมายเลข
โทรศพัท ์089-9882291
Email::
nattachanui@gmail.com

ดําเนนิการเพิ�มรายชื�อให ้
เรยีบรอ้ยแลว้

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

30 ม.ีค 2563
08:39

NST3-PC-0014 HP นางสาว มานิ
สา  บญุแกว้

เครื�องไมส่ามารถบทูเขา้
windows ได ้(เครื�องของ
ศน.เนตรทหยั)

ดําเนนิการลง วนิโดวใ้หใ้หม่
เรยีบรอ้ย

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ

30 เม.ย. 2563
00:00

NST3-NB-0003 DELL นาง อรัญ
ญา  โมราศลิป์

Microsoft word ผลติภณัฑ์
ลม้เหลว พมิพง์านไมไ่ด ้

ปัญกาเกดิจากวนิโดว้ อปั
เดท เลยทําให ้office แกไ้ข:
ลงทะเบยีนoffice ใหม่

ศลิาเพชร คําภเูมอืง 0 สําเร็จ



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานสถิติขอ้มูลการให้บริการ 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

( 1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สถิติการให้บริการ 
 
 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ( 1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563) 
 
      ข้อมลู 

1. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. การย่ืนขอส าเนา ก.พ. 7 
3. การออกหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกัน 
4. การออกหนังสือรับรองเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถิติการให้บริการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (1 ตุลาคม2562 – 31 มีนาคม  2563)       

    
 

สถิติการให้บริการ จ านวน กลุ่ม/จนท.ท่ีรับผิดชอบ 
 
1.การขอมีบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที ่
   ของรัฐ 
            -ข้าราชการบ านาญ 
            -ข้าราชการปกติ 

 
 
 

137   ราย 
265  ราย 

 

 
บริหารงานบุคคล/ 
นางนิวร   พลูนวล 
 

 
2.การยื่นขอส าเนา ก.พ. 7 
 

 
391  ราย 

 

 
บริหารงานบุคคล/ 
นางนิวร   พลูนวล 
 

 
3.การออกหนังสือรับรองบ าเหน็จค  า
ประกัน 
 

 
48  ราย 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรพัย์/ 
นางสาวประกอบ  เทพคง 
 

 
4.การออกหนังสือรับรองเดือน 
 

 
58   ราย 

 
กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา/ 
นางประไพพศิ  ไชยเดช 

 
 
 
 
 



 
 




