คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
ที่ 209 / 2561
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงชั่วครำว
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ปฏิบัติและรับผิดชอบ
.........................................................................................................
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญั ติระเบี ยบบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมำตรำ 24 มำตรำ 72
มำตรำ 73 และมำตรำ 86 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ว่ำด้วยกำรมอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำร
ดำเนินกำรอื่นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
มี ค วำมชั ด เจน เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงำน และเป็ น ไป
ตำมนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง กำรให้บริกำรต่อสถำนศึกษำ ส่วนรำชกำร หน่วยงำน
องค์กรทั้งภำครั ฐและเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่ว ไป เกิดควำมรวดเร็ ว มีคุณภำพ มีประสิทธิภ ำพและ
ประสิทธิผล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 11 ที่ 408/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่
ปฏิบัติงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
และอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2546 และกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ พ.ศ.2546 มอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บุคลำกรในกลุ่ม
งำนต่ำงๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ปฏิบัติตำมรำยละเอียด ดังนี้
กลุ่มอำนวยกำร
๑. นำงสำยลม จิตระดับ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ วำงแผน ควบคุม กำกับ ติดตำม เร่งรัด ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษำแก่บุคลำกรในกลุ่ม
อำนวยกำร และปรับปรุง แก้ไข กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย
และระเบียบแบบแผนที่ทำงรำชกำรกำหนด เพื่อให้กำรดำเนินกำรทันตำมระยะเวลำ
1.2 ให้คำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะแก่สถำนศึกษำในสังกัด ตลอดจนศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์
เสนอควำมเห็นในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 งำนจัดระบบบริหำร
1.4 งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอำนวยกำรให้กำร
ปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
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1.5 ตรวจสอบ กลั่นกรองงำน และเสนอแนะประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมลำดับ
1.6 งำนประสำนงำนขอควำมร่วมมือบริจำคและจำหน่ำย
1.7 งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร งำนสนับสนุนกำรเลือกตั้ง
1.8 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1.9 กำรอำนวยควำมสะดวกแก่คณะศึกษำดูงำน
1.10 กำรรับนักศึกษำฝึกงำน
1.11 มอบหมำยให้บุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร กรณี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรไม่มีหรือมี แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ตำมลำดับดังนี้
1) นำงสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
2) นำงสำวนันทวดี บุญจุ่น
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
3) นำยศักดำ ชินทัตโต
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
1.12 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
2. นำงสำวนันทวดี บุญจุ่น ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 3
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไปและงำนยำนพำหนะ
2.2 งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) งำนจัดระบบบริหำร
2) งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
3) งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) งำนคำรับรองปฏิบัติรำชกำร
5) งำนควบคุมภำยใน
6) งำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA)
2.3 งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.4 งำนควบคุมกำรใช้รถยนต์รำชกำร
2.5 งำนควบคุมกำรใช้ห้องประชุม
2.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
3. นำยศักดำ ชินทัตโต ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 4
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและงำนอำคำร
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
2) งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
3) งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร
4) งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร
5) งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
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3.3 งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ
1) งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
2) งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม
3) งำนสนับสนุนและให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
3.4 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
3.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
4. นำงสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 5
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์และงำนประสำนงำน
4.2 งำนประชำสัมพันธ์
1) งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
1.1 แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนดเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร เพื่อติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
1.2 รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
1.3 นำเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรประสำนงำนให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำร
ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องและ
เครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์และสถำนศึกษำได้ทรำบและนำไปใช้ประโยชน์ในกำรติดต่อและ
ส่งข่ำวประชำสัมพันธ์
1.4 ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ด้วยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์(e- Network)
2) งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
2.1 จัดกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์โดยให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์
2.2 ตรวจสอบประเมินผล กำรประสำนงำน เครือข่ำยประชำสัมพันธ์แล้วนำผลมำวำงแผน
พัฒนำ ปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2.3 ผลิตสื่อข้อมูลข่ำวสำร บทควำมวำรสำร รำยกำรวิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
และสื่อในรูปแบบอื่น
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตฯด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและภำพอื่นๆ
2.5 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
2.6 ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
4.3 งำนประสำนงำนขอควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอก
4.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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5. นำงสำวเบญจวรรณ สอนประสม ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
5.๑ งำนธุรกำรทั่วไปของกลุ่มอำนวยกำร
5.๒ งำนพิมพ์เอกสำร รวบรวม จัดเก็บ วำรสำรและเอกสำรต่ำงๆ
5.3 กำรออกหนังสือรับรองประกอบกำรทำนิติกรรมของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.4 งำนกิจกรรมวันสำคัญ
5.5 งำนประสำนงำนและให้บริกำร
5.6 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
6. นำงสำวชลิตำ เทือกสุบรรณ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
6.1 งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.๒ งำนรักษำควำมปลอดภัยจัดเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร
6.3 ควบคุมกำรลงชื่อปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสำนักงำน สรุป/รำยงำน
6.4 งำนอุบัติภัยและภัยพิบัติ
6.5 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
6.6 งำนประสำนงำนและให้บริกำร
6.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
7. นำงสำวปรียำพร บุญนำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งเลขำนุกำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
7.1 งำนช่วยอำนวยกำร
1) งำนรับ-ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร (ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
2) งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน
3) งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) งำนประชุมภำยในสำนักงำน
7.2 งำนประสำนงำนและให้บริกำร
1) จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย
2) จัดเตรียมยำนพำหนะ บัตรโดยสำร จองที่พัก และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรไป
ปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำยของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) รำยงำนกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ไปร่วมงำนพระรำชพิธีและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
5) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงและนักเรียน ถึงแก่กรรม
7.3 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมในสำนักงำน ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
7.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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8. นำยพิพัฒน์พงศ์ ทองนวล ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
8.๑ ขับรถยนต์รำชกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8.2 ดูแลรับผิดชอบรถยนต์รำชกำร
8.3 รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถรำชกำรให้พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่อง
หรือ ควำมไม่พร้อมของรถรำชกำร ให้รำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อทำกำรซ่อมแซมต่อไป
8.4 บันทึกกำรใช้รถรำชกำรทุกครั้งที่ไปรำชกำร และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่กลับจำก
กำรไปรำชกำร
8.5 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
8.6 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลเรื่องเครื่องเสียง อุปกรณ์ในกำรประชุม
8.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
9. นำยสัญชัย หนอนไม้ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
9.๑ ขับรถยนต์รำชกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำย
9.2 ดูแลรับผิดชอบรถยนต์รำชกำร
9.3 รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถรำชกำรให้พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่อง
หรือ ควำมไม่พร้อมของรถรำชกำร ให้รำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อทำกำรซ่อมแซมต่อไป
9.4 บันทึกกำรใช้รถรำชกำรทุกครั้งที่ไปรำชกำร และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่กลับจำก
กำรไปรำชกำร
9.5 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
9.6 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลเรื่องเครื่องเสียง อุปกรณ์ในกำรประชุม
9.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
10. นำยโชติศักดิ์ คุ้มจันทร์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
10.๑ ขับรถยนต์รำชกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำย
10.2 ดูแลรับผิดชอบรถยนต์รำชกำร
10.3 รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถรำชกำรให้พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบ
ข้อบกพร่องหรือ ควำมไม่พร้อมของรถรำชกำร ให้รำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อทำกำรซ่อมแซมต่อไป
10.4 บันทึกกำรใช้รถรำชกำรทุกครั้งที่ไปรำชกำร และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่กลับ
จำกกำรไปรำชกำร
10.5 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
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10.6 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลเรื่องเครื่องเสียง อุปกรณ์ในกำรประชุม
10.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
11. นำงกรรณิกำ รักสกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
11.๑ งำนดูแลรักษำ ทำควำมสะอำด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11.2 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
11.3 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
11.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
12. นำงสำววรญำดำ เมืองโคตร ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
12.๑ งำนดูแลรักษำ ทำควำมสะอำด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12.2 กำรจัดสถำนที่ในกำรประชุมต่ำง ๆ ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
12.3 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1) งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
2) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
3) งำนรักษำควำมปลอดภัย
12.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.นำงสุร ภำ อ่อนเกลี้ยง ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.9
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) วำงแผน มอบหมำย และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ทุกคน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ นโยบำยของหน่วยงำนและรัฐบำล
2) ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม และสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย และทันตำมกำหนดเวลำ
3) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดระบบงำนและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มให้ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4) ตรวจสอบและกลั่ น กรองงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยในกลุ่ ม ทุ ก คน เพื่ อ เสนอแนะและให้
ควำมเห็นก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำสั่งกำร
5) เร่งรัด กำกับ และติดตำมงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและทันตำมกำหนดเวลำ
6) ควบคุม ดูแล ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิสก์(GFMIS)และ
ทำหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำ Token Key (P1)
7) จัดทำเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร
8) รำยงำนยอดเงินทดรองรำชกำร ณ วันสิ้นปีงบประมำณ
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9) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม นำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อปรับปรุง แก้ไข
หรือบำเหน็จควำมดีควำมชอบ
10) สรุปผลกำรปฏิบัติ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มเสนอ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบหรือวินิจฉัยสั่งกำร
11) ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.นำยสัญญลักษณ์ เมืองโคตร ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.11
มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้
2.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อให้
งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย
2.2 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
2.3 ดำเนินกำรตรวจสอบและเบิกค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง สพม.11และโรงเรียนในสังกัด
2.4 ดำเนินกำรตรวจสอบและเบิกเงินค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ของ สพม.11
และโรงเรียนในสังกัด
2.5 ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ้ำงเหมำบริกำรของโรงเรียนในสังกัด
2.6 ดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ กำรจัดทำ แลกเปลี่ยน เช่ำ ยืม จำหน่ำยพัสดุ
2.7 กำรตรวจสอบอำคำรเพื่อกำรรื้อถอน
2.8 ดำเนินกำรเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ
2.9 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.10 ล้ำงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่ตนเองเป็นผู้เบิก
2.11 จัดทำข้อมูลหลักผู้ขำย
2.12 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.13 แจ้งระเบียบต่ำงๆแก่โรงเรียนในสังกัด
2.14 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
2.15 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.นำงสำวอรุณี เพ็ชรดำเนิน ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(กำรเงิน) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมเป้ำหมำย
3.2 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
3.3 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุมัติเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำรให้
เป็นระบบ
3.4 จัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับกำรขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน ผู้ใช้สิทธิเบิกและผู้งดใช้สิทธิเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำน
3.5 ตรวจสอบเงินโอนจำกระบบ GFMIS เข้ำบัญชีเงินงบประมำณ
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3.6 เขียนเช็คสั่งจ่ำยเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินทุกประเภทจำกเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ/เงินทดรองรำชกำร/ไปธนำคำรเพื่อจ่ำยเงิน
3.7 ทำกำรสั่งจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ค่ำเดินทำงไปรำชกำร/ลูกหนี้เงิน
ยืม ตำมนโยบำยของ สพฐ.
3.8 บันทึกรำยกำรจ่ำยในระบบ GFMIS
3.9 รวบรวมเอกสำรกำรเบิก กำรจ่ำยเงิน ให้งำนบัญชีทุกวันสิ้นเดือน
3.10 ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำหลักฐำนขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัดพร้อมจัดทำทะเบียนคุม
3.11 ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำหลักฐำนขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
3.12 จัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงิน
ให้ครบถ้วนก่อนส่งงำนบัญชีในแต่ละเดือน
3.13 จัดทำทะเบียนสมุดเงินฝำกธนำคำร “เงินงบประมำณ”
3.14 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
3.15 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.นำงสำวมลชนก ยอดมณี ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(บัญชี) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ให้คำปรึกษำ และแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในงำนบัญชี งำนกำรเงินสถำนศึกษำ
ในสังกัด เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำย
4.2 ประสำนกับกลุ่มต่ำง ๆ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
4.3 บันทึกรำยกำรเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS (จำกกำรรับเงินประจำวัน)
4.4 บันทึกรำยกำรเงินฝำกคลัง ในระบบ GFMIS (จำกกำรรับเงินประจำวัน)
4.5 บันทึกรำยกำรรับ-นำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน (จำกกำรรับเงินประจำวัน)
4.6 จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ
ให้ถูกต้องทุกเดือน
4.7 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกคลังและงบเทียบยอดเงินฝำกคลังให้ถูกต้อง
4.8 รำยงำนกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณและเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ
ให้ถูกต้องตำมระบบ GFMIS
4.9 บันทึกรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับที่ได้รับอนุญำตให้เป็นรำยได้ของหน่วยงำน ในระบบ
GFMIS
4.10 รำยงำนผลก่อหนี้ผูกพันและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนให้สำนักงำนคลัง
4.11 รำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำน W01
4.12 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ประจำเดือน ให้ถูกต้องตำมงบทดลอง
4.13 ปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชีในระบบทุกรำยกำรที่มีข้อผิดพลำด
4.14 จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำให้เป็นรำยกำรปัจจุบันทุกเดือน
4.15 เปิดเผยงบทดลองสู่สำธำรณะให้ส่วนรำชกำรประเมินตำมผลแนวทำงกำรประเมินผลฯ
โดยเริ่มเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน
4.16 จัดทำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมำณ เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง
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4.17 รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำรรอบ 6 เดือน และ
12 เดือน
4.18 รำยงำนประจำปี
4.19 จัดทำสมุดบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ สำหรับกำรควบคุมระบบกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ
GFMIS
4.20 ชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
4.21 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
4.22 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.นำงสำวจำมีกร อินทร์ชิน ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(กำรเงิน) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ให้คำปรึกษำ และแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในเบิก -จ่ำยเงิน แก่สถำนศึกษำ
ในสังกัดเพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมเป้ำหมำย
5.2 ประสำนงำนกับ กลุ่มต่ำงๆและหน่ว ยงำนที่เกี่ยงข้องเพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้ว ย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
5.3 ตรวจสอบและจัดทำหลักฐำนขอเบิกเงินของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือน
- เงินค่ำจ้ำงประจำ
- เงินพ.ส.ร.
- เงิน กสจ.
- เงิน กบข.
- เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
- เงินตกเบิก เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง เงินวิทยฐำนะ
5.4 ประสำนงำนกับธนำคำร สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรหักเงินเดือน
และค่ำจ้ำงประจำ
5.5 จัดทำรำยละเอียดหนี้เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
5.6 แจ้งรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชี กำรรับ -จ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
5.7 ตรวจสอบเอกสำรและจัด ทำหลั กฐำนขอเบิกเงิน ค่ำ จ้ำงครู (KO) งบบุ คลำกรและงบ
ดำเนินงำนพร้อมจัดทำหลักฐำนกำรจ่ำย ดังนี้
- ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
- ค่ำจ้ำงครูวิกฤต
- ค่ำจ้ำงครูธุรกำร
- ค่ำจ้ำงครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
- ค่ำจ้ำงครูพัฒนำทั้งระบบ
- ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
- ค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง
- ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนแทนนักกำรภำรโรง
- ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร
- ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนสำนักงำน
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- ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (Lab Boy)
- ค่ำจ้ำงครูตำมโครงกำรพระรำชดำหริ
5.8 ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำหลักฐำนขอเบิกเงินสมทบประกันสังคม พร้อมจัดทำหลักฐำน
กำรจ่ำยเงินสมทบประกันสังคมของค่ำจ้ำง
5.9 จั ด ท ำหลั ก ฐำนหนี้ บุ ค คลที่ ส ำมของข้ ำ รำชกำรบ ำนำญ ส่ ง กรมบั ญ ชี ก ลำงทำงระบบ
E-pension
5.10 จัดทำหลักฐำนขอรับเงิน กบข. และ กสจ. ของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ
5.11 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
5.12 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
6.นำงสำวปรีดำรัตน์ ฟุ้งพันธุ์ชำติ ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(กำรเงิน) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนกำรเบิก – จ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรและ
สถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย
6.2 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนยืมเงิน ให้แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย
6.3 ดำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมถูกต้องของเอกสำร และจัดทำหลักฐำนเอกสำร
ขอเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด เสนออนุมัติผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบและลงนำม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
6.4 บันทึกรำยกำรใบขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.5 ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ ตรวจสอบและจั ด ท ำหลั ก ฐำนกำรขอยื ม เงิ น กำรล้ ำ งหนี้ เ งิ น ยื ม
พร้ อ มออกใบรั บ ใบส ำคั ญ แก่ บุ ค ลำกรสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ เสนออนุ มั ติ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบและลงนำมพร้อมทั้งตัดจ่ำยลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำชกำร
6.7 ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดทำทะเบียนคุมล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำร
6.8 ดำเนินกำรเร่งรัด ติดตำม ทวงถำม สัญญำเงินยืมที่ครบกำหนดชดใช้ล้ำงหนี้ยืมเงิน
เสนออนุมัติผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบและลงนำม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.9 ดำเนิน กำรตรวจสอบรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ เป็นไป
ตำมโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและได้รับกำรจัดสรรเงินจำก สพฐ.
6.10 ดำเนินกำรจัดทำทะเบียนคุม และบันทึกพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกำรอนุมัติประจำงวด
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.11 รำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณ เร่งรัดกำรติดตำม กำรเบิก – จ่ำยเงินประจำงวด
แก่โรงเรียนในสังกัดและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.12 ดำเนินกำรจัดทำทะเบียนคุม พร้อมทั้งตัดจ่ำยเงินงบประมำณโครงกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.13 รำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณ เร่งรัดกำรติดตำมงบประมำณโครงกำรขอสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมไตรมำศ
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6.14 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
6.15 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

7.นำยรัฐเดช คีรีรักษ์ ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(กำรเงิน) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและสถำนศึกษำ
ในสังกัดเพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมเป้ำหมำย
7.2 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
7.3 กำรขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ ทำงระบบ E – Filing
7.4 กำรขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ กรณีเกษียณอำยุ/กรณีลำออก
7.5 กำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (กรณี 65 ปีบริบูรณ์)
7.6 กำรขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
7.7 กำรออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
7.8 กำรยื่นแสดงเจตนำบำเหน็จตกทอดให้บุคคลอื่น กรณีไม่มีทำยำท
7.9 กำรโอนย้ำยข้อมูลเบี้ยหวัด บำนำญ ไปยังหน่วยเบิกจ่ำยใกล้บ้ำนตำมเจตนำ
7.10 กำรลงทะเบียนขอเบิกเงินในระบบ E-pension ตำมปฏิทินกำรจ่ำยที่กำหนดให้ในแต่ละ
เดือนของกรมบัญชีกลำง
7.11 จัดทำหลักฐำน/วำงเบิกค่ำสำธำรณูปโภค (ระบบ GFMIS) (ค่ำน้ำประปำ, ค่ำไฟฟ้ำ,
ค่ำโทรศัพท์, ค่ำไปรษณีย์)
7.12 จัดทำหลักฐำน/วำงเบิกกำรถอนเงินประกันสัญญำ (ระบบ GFMIS)
7.13 จัดทำหลักฐำน/วำงเบิกรำยได้ค่ำปรับ, รำยได้สถำนศึกษำ (ระบบ GFMIS)
7.14 จัดทำหลักฐำน/วำงเบิกเงินช่วยพิเศษ (ระบบ GFMIS)
7.15 ออกใบเสร็จรับเงิน เงินงบประมำนและเงินนอกงบประมำณ
7.16 กำรจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
7.17 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
7.18 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
8.นำงสำวศิรินยำ น้อยมำ ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(บัญชี) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
8.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรจ่ำยเงิน และสถำนศึกษำ
ในสังกัดเพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมเป้ำหมำย
8.2 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยงข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
8.3 ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำหลักฐำนขอเบิกค่ำตอนแทนครูโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดิน งบดำเนินงำน
8.4 จัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนครูโครงกำรผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
จัดทำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
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8.5 ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำหลักฐำนขอเบิกสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และ ข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด พร้อมทำทะเบียนคุม
8.6 จัดทำหลักกำรจ่ำยสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
8.7 จัดทำทะเบียนคุมอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อมอบแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เบิกจ่ำยผู้รับผิดชอบ
ในกำรเบิกแต่ละรำยกำร
8.8 สรุปยอดเงินประจำงวดคงเหลือทุกสิ้นเดือนเพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดกับระบบ
GFMIS
8.9 ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลเงินประจำงวด เพื่อรำยงำนเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชำ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนตรวจเงินแผ่ นดินและหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
8.10 บันทึกรำยกำรจ่ำยในระบบ GFMIS ในส่วนที่รับผิดชอบ
8.11 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
8.12 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
9. นำงสำวกชกร ชูศรี ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
9.1 ให้คำปรึกษำ และแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในงำนธุรกำร และสถำนศึกษำ
ในสังกัดเพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลไปตำมเป้ำหมำย
9.2 ดำเนินกำรรับหนังสือรำชกำรเพื่อลงทะเบียนรับของกลุ่มและตรวจสอบหนังสือรำชกำร
ทำงระบบ My Office และกระจำยหนังสือให้กับบุคลตำมภำระงำนที่รับผิดชอบ
9.3 ส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆที่ได้รับมอบหมำย
9.4 ดำเนินกำรเบิก-จ่ำยใบเสร็จรับเงินให้กับโรงเรียน
9.5 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
9.6 ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรใช้วัสดุสำนักงำน และเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำน พร้อมทั้ง
จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงำน
9.7 ดำเนินกำรทำหนังสือขออนุมัติแจ้งรำยละเอียดกำรโอนเงินเพื่อส่งหนังสือกำรหักภำษี
ณ ที่จ่ำยให้ผู้ขำย
9.8 ตรวจสอบเอกสำรและเสนอเซ็นหนังสือรับรองเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ธนำคำรกรุงไทย
9.9 ตรวจสอบเอกสำรและเสนอเซ็นหนังสือรับรองเงินกู้สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน
ธนำคำรออมสิน
9.10 ตรวจสอบเอกสำรและเสนอเซ็นหนังสือรับรองประมำณกำรเงินบำนำญ
9.11 รำยงำนแสดงรำยละเอียดสถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงิน ในระบบ GFMIS
9.12 รำยงำนสรุปรำยกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำน ในระบบ GFMIS
9.13 แนบใบเสร็จรับเงินกับหลักฐำนจัดซื้อจัดจ้ำง
9.14 ดำเนินกำรตรวจสอบวันลำของอัตรำจ้ำง สพม.11
9.15 ดำเนินกำรจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับเงิน อบจ.ชุมพร
9.16 ดำเนินกำรทำหนังสือขออนุมัติแจ้งรำยละเอียดกำรโอนเงินร้ำนให้โรงเรียนทรำบ
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9.17 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้งำนดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
9.18 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
10.นำงสำวรัชฎำภรณ์ ตำลประสิทธิ์ ตำแหน่งอัตรำจ้ำง(พัสดุ) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
10.1 ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมเป้ำหมำย
10.2 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
10.3 ควบคุมงำนพัสดุ ทั้งระบบเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ มีควำมคล่องตัว เร็วเร็ว
10.4 ควบคุมทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง/สัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง
10.5 ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกเงิน งบดำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด
10.6 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดแก่โรงเรียนในสังกัด พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10.7 ดำเนินกำรขอเงินในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10.8 จัดทำข้อมูลหลักผู้ขำยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10.9 จัดทำข้อมูลขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10.10 จัดทำเอกสำรในระบบ e-GPงบวัสดุสำนักงำน
10.11 จัดทำ POและตรวจรับในระบบ GFMIS
10.12 ดำเนินกำรประสำนงำน และสั่งซื้อวัสดุตำมบันทึกควำมต้องกำรของกลุ่มต่ำงๆ
10.13 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่นๆเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
10.14 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชีมอบหมำย
ทั้งนี้ ลำดับที่ 3-8 อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของนำงสุรภำ อ่อนเกลี้ยง และลำดับที่ 9-10 อยู่ภำยในกำรกำกับ
ดูแลของนำยสัญญลักษณ์ เมืองโคตร

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1.นำงสุนทรี เศวตอำรี ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 19
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติห น้ ำที่ผู้ อำนวยกำรกลุ่มบริห ำรงำนบุคคล ให้คำแนะนำ ประสำนงำน
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรรวมทั้งกำกับ ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบและเสนอแนะ
กำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนบุคคล ในเรื่องต่ำงๆ คือ
1) งำนธุรกำร
2) งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหนง
3) งำนสรรหำและบรรจุแตงตั้ง
4) งำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
5) งำนพัฒนำบุคลำกร
6) งำนวินัยและนิติกำร
7) งำน กศจ.
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1.2 มอบหมำยใหบุคลำกรในกลุมบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่แทนผูอำนวยกำรกลุมบริหำร
งำนบุคคล กรณีผูอำนวยกำรกลุมบริหำรงำนบุคคลไมมีหรือมีแตไมอำจปฏิบัติรำชกำรได ตำมลำดับดังนี้
1) นำยสมศักดิ์ เข็มขำว ตำแหนง นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
2) นำงสำวนฤมล ทองสุข ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
1.3 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
2. นำงสำวเพ็ญวดี ชูชวย ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหนงเลขที่ อ 22
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหนำที่หัวหนำกลุมงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหนง
2.2 กำรกำหนดตำแหนงและวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทุกสำยงำน
2.3 กำรกำหนดตำแหนงและวิทยฐำนะขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิ ทยฐำนะ
ชำนำญกำร ทุกสำยงำน
2.4 กำรกำหนดตำแหนงและวิทยฐำนะขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิ ทยฐำนะ
เชี่ยวชำญ ทุกสำยงำน
2.5 กำรเลื่อนและแตงตัง้ ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
2.6 กำรประเมินคำงำนเพื่อขอกำหนดตำแหนงบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
2.7 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
3. นำงสำวตรีทิพย์ อินทร์ชิน ตำแหนงอัตรำจ้ำง มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำทีใ่ นกลุมงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหนง
3.2 กำรวิเครำะหและวำงแผนอัตรำกำลังคน
3.3 กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหนง
3.4 กำรจัดสรรอัตรำกำลังขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
และลูกจำงชั่วครำว (กรณีเกษียณอำยุรำชกำร และเกษียณกอนกำหนดและที่ไดรับจัดสรร)
3.5 กำรบริหำรอัตรำกำลังขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.6 กำรเปลี่ยนตำแหนงลูกจำงประจำที่มิใชลักษณะงำนจำงเหมำบริกำร (วำง)
เปนตำแหนงพนักงำนรำชกำร
3.7 กำรบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจำงชั่วครำวตำมกรอบที่ไดรับจัดสรร
3.8 กำรตัดโอนอัตรำกำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจำงประจำ
3.9 กำรดำเนินกำรจำงลูกจำงชั่วครำวในสถำนศึกษำและเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
3.10 กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร/ลูกจำงชั่วครำว
3.11 กำรลำออกของพนักงำนรำชกำร/ลูกจำงชั่วครำว
3.12 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
4. นำงลำยอง ทองเสน ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหนงเลขที่ อ 27 มีหนำที่
และรับผิดชอบงำน ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหนำที่หวั หนำกลุมงำนสรรหำและบรรจุแตงตั้ง
4.2 กำรแตงตั้ง (ยำย) ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหนงซึง่ มีหนำที่
เปนผูสอนในหนวยงำนกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและตำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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4.3 กำรแตงตั้ง(ยำย) ผูบริหำรสถำนศึกษำ
4.4 กำรแตงตั้ง (ยำย) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(1) ศึกษำนิเทศก 38 ค.(2)
4.5 กำรรับโอนพนักงำนสวนทองถิ่นและขำรำชกำรอื่นซึ่งเปนสอบแขงขันไดหรือไดรับ
กำรคัดเลือกมำบรรจุและแตงตั้งเปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.6 กำรขอโอนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.7 กำรรับโอนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ตำงสังกัด)
4.8 กำรรับโอนพนักงำนสวนทองถิ่นและขำรำชกำรอื่นทีม่ ิใชขำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและแตงตั้งเปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.9 กำรขอกลับเขำรับรำชกำรเปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.10 กำรสอบแขงขันและกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขำรับรำชกำรเปน
ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหนงครูผูชวย
4.11 กำรคัดเลือกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อบรรจุและแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงศึกษำนิเทศก
4.12 กำรคัดเลือกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อแตงตัง้ ใหดำรง
ตำแหนงรองผูอำนวยกำรสถำนศึกษำและผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ
4.13 กำรสอบแขงขันเพื่อบรรจุขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
4.14 กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเขำรับรำชกำรเปน
ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.15 กำรขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำก
บัญชีของหนวยงำนอื่น (กรณีขอใชบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
4.16 กำรบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได และผูสอบคัดเลือกได
4.17 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
5. นำงสำวจุรีรัตน์ ไกรวงศ์ ตำแหนงอัตรำจ้ำง มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหนำที่ในกลุมงำนสรรหำและบรรจุแตงตั้ง
5.2 กำรขอชวยรำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.3 กำรตัดโอนตำแหนงขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำที่
ถำยโอนไปสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
5.4 กำรทดลองปฏิบัติหนำที่รำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ
38 ค.(2)
5.5 กำรลำออกจำกรำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกรณี
5.6 กำรดำเนินงำนตำมมำตรำกำหนดอัตรำกำลังภำครัฐ (โครงกำรเกษียณอำยุกอนกำหนด)
5.7 กำรแตงตั้งครูผูชวยใหดำรงตำแหนงครู
5.8 กำรแตงตั้งรักษำรำชกำรแทน/รักษำรำชกำรในตำแหน่ง
5.9 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
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6. นำงสำวนฤมล ทองสุข ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหนงเลขที่ อ 20
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหนำที่หัวหนำกลุมงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
6.2 ทำหนำที่นำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐเบิกจำยตรงคำรักษำพยำบำล
6.3 กำรเลื่อนเงินเดือนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหนงบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2)
6.4 กำรดำเนินกำรแกไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกกรณี
6.5 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.6 กำรขอรับเงินรำงวัลประจำป
6.7 กำรใหขำรำชกำรไดรับเงิน พ.ค.ศ. /เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อกำรสูรบ (พ.ส.ร.)
6.8 กำรดำเนินกำรใหขำรำชกำรไดรับเงินคำตอบแทนและคำครองชีพชั่วครำว
6.9 กำรใหขำรำชกำรไดรับเงินคำตอบแทนพิเศษขำรำชกำรกรณีเงินเดือน/คำจำงถึงขั้นสูงสุด
6.10 กำรยกเวนไมเรียกมำตรวจเลือกเขำรับรำชกำรทหำรใหแกขำรำชกำร ตำมมำตรำ 14
(5) แหง พ.ร.บ.รับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497
6.11 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ
6.12 กำรจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ
6.13 กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรรับ – จำยพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ
6.14 กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ
6.15กำรคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณและสงเงินชดใช แทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ
6.16 กำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณใหแกผูทำคุณประโยชน
6.17 กำรขอแกไขคำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ
6.18 กำรขอลำอุปสมบท
6.19 กำรใหขำรำชกำรไดรับเงินเพิ่มตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
6.20 กำรยกเวนกำรเขำรับรำชกำรทหำร
6.21 กำรขอพระรำชทำนน้ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนดิน
กำรขอพระรำชทำนหีบศพ
6.22 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
7. นำงสำวอุไรวรรณ ตรีสริ ิเกษม ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหนงเลขที่ อ 25
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
7.1 ปฏิบัติหนำทีใ่ นกลุมงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
7.2 กำรเลื่อนขั้นคำจำงลูกจำงประจำ
7.3 กำรจัดทำบัญชีถือจำยเงินเดือนขำรำชกำรประจำป
7.4 กำรจัดทำบัญชีถือจำยอัตรำคำจำงลูกจำงประจำ ประจำป
7.5 กำรจัดทำบัญชีถือจำยเงินวิทยฐำนะและเพิ่มประจำป
7.6 กำรดำเนินกำรเพิ่มคำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
7.7 กำรจัดทำขอมูลเบิกจำยตรงเงินเดือนขำรำชกำรครูและลูกจำงประจำ
7.8 กำรดำเนินกำรขอถือจำยคำตอบแทนรำยเดือน
7.9 กำรจัดทำแฟมประวัติ ก.พ.7
7.10 กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและประวัติ

๑๗

7.11 กำรแกไข วัน เดือน ปเกิด
7.12 กำรขอเพิ่มวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ
7.13 กำรบันทึกวันลำประจำปในแฟมประวัตขิ ำรำชกำรและลูกจำงประจำ
7.14 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับแฟมประวัตขิ ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทีอ่ อกจำกรำชกำรทุกกรณี
7.15 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจำงประจำ
เกษียณอำยุรำชกำร
7.16 กำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนขำรำชกำร/อัตรำคำจำงลูกจำงประจำขำมหนวยเบิก
7.17 กำรจัดทำบัญชีปรับพอกถือจำยเงินเดือนขำรำชกำรและคำจำงเพิ่มเติม
7.18 กำรจัดทำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน
7.19 กำรเขำเปนสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญขำรำชกำร (กบข.)
7.20 งำนรับสมัครสมำชิก (กสจ)
7.21 กำรดำเนินกำรใหลูกจำงประจำไดรับเงินคำตอบแทนและคำครองชีพชั่วครำว
7.22 กำรขอเงินคำตอบแทนพิเศษลูกจำง กรณีคำจำงถึงขั้นสูงสุด
7.23 กำรดำเนินกำรใหพนักงำนรำชกำรไดรับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
7.24 กำรขออนุญำตลำเบิกจำยเงินเดือนระหวำงลำ
7.25 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
8. นำงสำวลักขณำ นำคประดิษฐ์ ตำแหนงอัตรำจ้ำง มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
8.1 ปฏิบัติหนำทีใ่ นกลุมงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
8.2 กำรขอทำบัตรประจำตัวเจำหนำที่ของรัฐ
8.3 กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน/รำชกำรชำยแดน
8.4 กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8.5 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตกำรลำทุกประเภทของข้ำรำชกำร
8.6 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
9. นำยชวกร ชลสิทธิ์ ตำแหนงนักวิชำกำรคอมพิวเตอรปฏิบัติกำร ตำแหนงเลขที่ อ 30
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหนำทีใ่ นกลุมงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
9.1 งำนจัดทำขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสมรรถนะของขำรำชกำรครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำทั้งระบบ (ก.ค.ศ. 16)
9.2 งำนจัดทำขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล P-OBEC (HRMS)
9.3 งำนพัฒนำและสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคลดวยระบบสำรสนเทศ
9.4 งำนศูนยเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ
9.5 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
10. นำงจำรุวรรณ ณ นคร ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหนงเลขที่ อ 26
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
10.1 ปฏิบัติหนำที่หวั หนำกลุมงำนพัฒนำบุคลำกร
10.2 งำนสงเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมตองกำรทุกกรณี
10.3 งำนประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
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10.4 งำนสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.5 กำรขออนุญำตไปตำงประเทศโดยใชวันลำหรือระหวำงวันหยุดรำชกำร
10.6 กำรขออนุญำตไปรำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.7 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นทีเ่ กี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
11. นำยวรวัชร กลิน่ มวง ตำแหนงอัตรำจำง มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
11.1 ปฏิบัติหนำทีใ่ นกลุมงำนพัฒนำบุคลำกร
11.2 กำรใหขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปฝกอบรม ศึกษำดูงำนและไปรำชกำร
11.3 งำนฝกอบรมกำรพัฒนำกอนแตงตั้ง
11.4 งำนลำศึกษำตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ/ตำงประเทศ
11.5 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
12. นำยสมศักดิ์ เข็มขำว ตำแหนง นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ตำแหนงเลขที่ อ 31 มีหน้ำที่
และรับผิดชอบงำน ดังนี้
12.1 ปฏิบัติหนำที่หวั หนำกลุมงำนกลุมงำนวินัยและนิติกำร
12.2 งำนดำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
12.3 กำรดำเนินงำนวินัยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจำงประจำ
ลูกจำงชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร
12.4 กำรอุทธรณและกำรรองทุกข
12.5 กำรคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม
12.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
12.7 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย
13. นำยเฉลิมชัย นำคสวำท ตำแหนง นิติกรชำนำญกำร ตำแหนงเลขที่ อ 32
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
13.1 ปฏิบัติหนำทีใ่ นกลุมงำนกลุมงำนวินัยและนิติกำร
13.2 งำนดำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
13.3 กำรดำเนินงำนวินัยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจำงประจำ
ลูกจำงชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร
13.4 กำรอุทธรณและกำรรองทุกข
13.5 กำรคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม
13.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
13.7 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
14. นำงฐิติมำ สุตระ ตำแหนง เจำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ตำแหนงเลขที่ อ 33
มีหนำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
14.1 ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุมบริหำรงำนบุคคล
14.2 กำรรับ – สง หนังสือรำชกำร
14.3 กำรตรวจสอบแฟมเสนอ ผอ.เขต/ติดตำม แฟมที่เสนอไว
14.4 กำรเบิกจำยวัสดุของกลุมบริหำรงำนบุคคล
14.5 จดบันทึกกำรประชุมภำยในกลุมและประสำนงำนกับกลุมตำงๆ
14.6 กำรประสำนงำนกำรประชุม กศจ.
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14.7 กำรดำเนินกำรจำงครูชำวตำงชำติสอนในสถำนศึกษำ
14.8 กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจำงประจำ
14.9 กำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อตำแหนง) และกลุมงำนลูกจำงประจำ
14.10 กำรขอปรับวุฒิกำรศึกษำของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14.11 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมำย

กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำงพจณิชำ รอดภัย ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 35
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ควบคุม ติดตำม กำกับ ตรวจสอบ ดูแลให้คำปรึกษำ
เสนอแนะ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรดำเนินงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน ดังนี้
1) กลุ่มงำนธุรกำร
2) กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
3) กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
4) กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
5) กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
1.2 งำนนโยบำยและแผน รับผิดชอบงำนนโยบำยและแผน ดังนี้
1) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
2) งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4) งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน
5) งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด
6)งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. นำงณัฐจำรักษ์ โสมติด ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
2.2 งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
2.2.1 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
2.2.2 งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจำปี
เขตพื้นที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)
2.2.3 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรตำมดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.3 กำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ นำงสำวอรวรรณ ปำนประเสริฐ
2.4 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2.5 ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 1 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
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3. นำงสำวทิพย์ธิภำ ปำนรำม ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 37
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิเครำะห์งบประมำณ
3.2 งำนวิเครำะห์งบประมำณ
3.2.1 งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
3.2.2 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
1) กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณที่เกี่ยวกับงบบุคลำกร งบดำเนินงำน และ
งบเงินอุดหนุน และงบประมำณอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีและกรณีเร่งด่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่เกี่ยวกับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3) กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณค่ำตรวจงำนจ้ำง และควบคุมงำนก่อสร้ำง
3.2.3 งำนจัดสรรงบประมำณ
1) กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่เกี่ยวกับ
งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบประมำณอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่เกี่ยวกับ
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3.2.4 งำนบริหำรงบประมำณ
3.3 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3.4 ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 2 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำร
กลุ่มคนที่ 1 ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
4. นำงอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 42
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ
4.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ
4.2.1 งำนจัดทำแผนพัฒนำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.2.2 งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
4.2.3 งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
4.2.4 งำนประสำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.3 งำนตัวชีว้ ัดตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำร ( ARS )
4.4 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
5.5 ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 3 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำร
กลุ่มคนที่ 1 และ 2 ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
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5. นำงสำวอรวรรณ ปำนประเสริฐ ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน
ดังนี้
5.1 งำนธุรกำร
5.1.1 งำนสำรบรรณ
5.1.2 งำนประสำนงำนและให้บริกำร
5.1.3 งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
5.1.4 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
5.2 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นๆ
5.3 งำนขอเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
5.4 งำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1. นำงอำรี ชนะสงครำม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 45
1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) บริหำรจัดกำร ติดตำม ควบคุม กำกับ ตรวจสอบและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ของบุคลำกรทุกคนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผน พิจำรณำทำควำมเห็น สรุปรำยงำน และดำเนินกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ บทบำทและภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
3) นิเทศ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบัติงำนของลุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4) เข้ำร่วมกำรประชุมในกำรกำหนดนโยบำย แผนพัฒนำ และแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมำย
5) คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่รับผิดชอบ
1.2 มอบหมำยให้บุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำไม่มีหรือมี แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้
ตำมลำดับดังนี้
1) นำงรัชดำภรณ์ ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
2) นำงบุษกร เพ็ชรพวง ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
3) นำงสำวฐิติพร บุญษร ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
1.3 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
2. นำงบุษกร เพ็ชรพวง ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 48
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.2 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวฐิติพร บุญษร กรณีที่ นำงสำวฐิติพร บุญษร ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้
2.3 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และวำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
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2.4 ดำเนินกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.5 รวบรวม เก็บรักษำกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย คำสั่งและหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.6 ดำเนินกำรจัดทำสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.7 ประสำนกำรดำเนิ น งำนกับกลุ่ มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.8 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.9 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
1) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น กำรจำแนกเด็กพิกำร 9 ประเภท เด็กที่บกพร่องทำงกำรมองเห็ น
เด็กที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสุขภำพ
เด็กที่ควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ย นรู้ เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์และสมำธิสั้ น เด็กที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ เด็กออทิสติก และเด็กพิกำรซ้ำซ้อน
2) ส่งเสริมสนับสนุนจำแนกเด็กด้อยโอกำส เด็กที่ประสบภำวะยำกลำบำกในกำรดำรงชีพ
เนื่องจำกประสบปัญหำต่ำง ๆ มีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้อยกว่ำเด็กปกติทั่วไป ขำดโอกำสหรือไม่มีโอกำสที่จะเข้ำรับ
บริกำรทำงกำรศึกษำหรือได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับ
กำรช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนำกำรที่ถูกต้องเหมำะสมกับวัยและสำมำรถ
บรรลุถึงศักยภำพขั้นสูงสุดได้
3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจ ำแนกเด็ ก ผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษ เด็ ก ที่ แ สดงออกถึ ง
ซึ่งควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในด้ำนสติปัญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ กำรเป็นผู้นำ
ด้ำนวิชำกำรกีฬำ ดนตรี ภำษำ ศิลปะ หรืออื่น ๆ ในสำขำใดสำขำหนึ่งหรือหลำยสำขำอย่ำงที่เป็นประจักษ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีอำยุระดับเดียวกัน สภำพแวดล้อมหรือประสบกำรณ์เดียวกัน
2.10 งำนส่งเสริมกำรศึกษำต่อ/ระดับอุดมศึกษำ
1) กำรคัดเลือกนักเรียนตำมโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
2) กำรส่งเสริมนักเรียนเข้ำเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำ
2.11 งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
ส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำและสนับสนุนนักเรียนให้ ได้รับโควตำ และพัฒ นำนักเรียนที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของสถำบันที่ประสงค์ให้โควตำ
พิเศษแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โควตำโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
2) กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โควตำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
2.12 งำนโครงกำรจัดหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
2.13 ส่งเสริมสนับสนุนทุนกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ดำเนินกำรเพื่อให้เงินทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่ำ
เล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรดำรงชีพระหว่ำงศึกษำ เพื่อให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำตำมที่หลักสูตรกำหนด เป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระด้ำนกำรเงินของผู้ปกครอง
และเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของชำติ
1) โครงกำรบริหำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ทุน กยศ.)
2) โครงกำรทุนกำรศึกษำ 1 อำเภอ 1 ทุน
3) โครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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4) โครงกำรทุนพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
5) โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
6) ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชนในพระรำชินูปถัมภ์
7) ทุนกำรศึกษำเสริมสมอง
8) ทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของหอกำรค้ำญี่ปุ่น
9) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขำดแคลนในพระบรมรำชินูปถัมภ์
10) ทุนกำรศึกษำ “มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ”
11) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิดำรงชัยธรรม
12) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม
13) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิบิ๊กซี
14) ทุนกำรศึกษำธนำคำรออมสิน
15) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิฯ หม่อมงำมจิตต์บุรฉัตร
16) ทุนกำรศึกษำ M-150
17) ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ ที่จัดให้แก่นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ
2.14 งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและทัศนศึกษำ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปศึกษำนอกสถำนศึกษำ
และกำรพำนักเรียนนักศึกษำไปทัศนศึกษำหรือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในประเทศและต่ำงประเทศ
1) กำกับดูแลกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ
2) กำกับดูแลกำรพำนักเรียน นักศึกษำ ไปทัศนศึกษำหรือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ในต่ำงประเทศ
2.15 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำรวจและจัดทำทะเบียน
แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ประสำนกำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่ำงเป็น
ระบบ ส่งเสริมประชำสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ และติดตำมประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำร
ศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
2.16 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
1) กำรให้กำรอนุญำตสำนักงำน กศน.จัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่มีควำมจำเป็น
ไม่สำมำรถเรียนในระบบได้
2) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
3) กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบัน
ที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2.17 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
2.18 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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3. นำงสำวฐิติพร บุญษร ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 51
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนกลุ่มส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.2 ปฏิบัติงำนแทน นำงบุษกร เพ็ชรพวง กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนรำชกำรได้
3.3 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และวำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.4 ดำเนินกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.5 รวบรวม เก็บรักษำกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย คำสั่งและหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.6 ดำเนินกำรจัดทำสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.7 ประสำนกำรดำเนินงำนกับกลุ่มหรือกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
3.8 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.9 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ
ดำเนินกำรสำรวจและจำแนกเด็กผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เด็กที่แสดงออกซึ่งควำมสำมำรถ
อันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ในด้ำนสติปัญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ กำรเป็นผู้นำ
ด้ำนวิชำกำร กีฬำ ดนตรี ภำษำ ศิลปะ หรืออื่น ๆ ในสำขำใดสำขำหนึ่งหรือหลำยสำขำอย่ำงเป็นที่ประจักษ์
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีอำยุระดับเดียวกัน สภำพแวดล้อมหรือประสบกำรณ์เดียวกัน และดำเนินกำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ จัดเวทีให้กับเด็กและเยำวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภำพ สุนทรียภำพและกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนกำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกำหนดวิธีกำรแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับต่ำง ๆ พัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระภำษำไทย กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรงำนและ
เทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนโรงเรียนเรียนร่วม จัดกำรแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนระดับสหวิทยำเขต ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับจังหวัด ระดับภำคใต้ และระดับชำติ
3.10 งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำ มีกำรดำเนินกำรส่ ง เสริม กำรจัดกำรศึก ษำและสนั บสนุ น
นักเรียนให้ได้รับโควตำ และพัฒนำนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติของสถำบันที่ประสงค์ให้โควตำพิเศษแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) กำรดำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)
2) กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
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3.11 งำนกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
ในแต่ละปีกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้ออกประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล
พระรำชทำน กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนและสถำนศึกษำที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกเพื่อเข้ำรับ
รำงวัลพระรำชทำน ซึ่งกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่ อรับรำงวัลพระรำชทำนเป็นงำนที่มี
เกียรติสูง เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจะต้องดำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ ต้องกระทำอย่ำงมี
หลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ควำมสำมำรถและดุลยพินิจในกำรพิจำรณำตัดสินอย่ำงถูกต้องมีใจเป็นกลำง
ไม่โน้มเอียงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินกำรตำมคู่มือ
3.12 งำนคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิน งำนของส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ
(เขตสุจริต)
3.13 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
3.14 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
4. นำงกันทนำ จันทร์ทอง ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ อ 48
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
4.2 ปฏิบัติงำนแทน นำงรัชดำภรณ์ ปฏิบัติ กรณีที่นำงรัชดำภรณ์ ปฏิบัติ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้
4.3 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
4.4 ดำเนินกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
4.5 รวบรวม เก็บรักษำกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย คำสั่งและหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
4.6 ดำเนินกำรจัดทำสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษและ
วิเทศสัมพันธ์
4.7 ประสำนดำเนินงำนกับกลุ่มหรือกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.8 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
4.9 งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1) งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
มี ห น่ ว ยงำน องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ ใ นทุ ก ระดั บ
มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของกระทรวงศึกษำธิกำรทุกระดับ มีระบบกำรติดตำม รำยงำนผลและ
ประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริอย่ำงแพร่หลำยและทั่วถึง และมีเครือข่ำยกำร
นำไปใช้ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทั้งในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลผลิตที่มี
คุณภำพทุกระดับ
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4.10 งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำน อพป.
4.11 ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
1) งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ
ด ำเนิ น กำรประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด ใน
สถำนศึ ก ษำ ในกลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษำ ในพื้ น ที่ บ ริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำ รวมทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ร่ ว มกั บ
กระทรวงมหำดไทย ปปส.ภำค 8 ปปส.จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
กำรดำเนินกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
ตำมสภำพปัญหำระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ำย และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
4.12 กำรป้องกันปัญหำโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กำรดำเนินกำรส่งเสริม และดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤติเบี่ยงเบนทำง
เพศ ปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ปัญหำโรคเอดส์และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ
4.13 งำนวิเทศสัมพันธ์
กำรด ำเนิ น งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ โดยกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มของ
สถำนศึกษำ ให้เกิดกำรตื่นตัวในกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่ำงประเทศ หรือกำร
ขอรับทุนเพื่อศึกษำต่อต่ำงประเทศ เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์ โครงกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงประเทศ หรือกำรขอรับทุนเพื่อศึกษำต่อต่ำงประเทศกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก งำน
ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และงำนวิจัยต่ำงประเทศและสำรสนเทศ และจัดทำฐำนข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อให้กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำย
ตลอดถึงประสำนดำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกลุ่มงำนส่งเสริม
กิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เช่น วุฒิสภำ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
กระทรวงกลำโหม กระทรวงแรงงำน กระทรวงพลังงำน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
1) กำรดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
2) งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ
กำรดำเนินงำนส่ งเสริมให้สถำนศึกษำ นักเรียน ครูในสังกัดได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกั บ โครงกำรและวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำร ประสำนงำนกั บ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน องค์ ก รภำครั ฐ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนโครงกำร จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศ และศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำโครงกำร
4.14 งำนเกี่ยวกับวันเด็กและกำรคัดเลือกเด็กเข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็ก
4.17 งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและทัศนศึกษำ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปศึกษำนอกสถำนศึกษำ
และกำรพำนักเรียนนักศึกษำไปทัศนศึกษำหรือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในประเทศและต่ำงประเทศ
1) กำกับดูแลกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ
2) กำกับดูแลกำรพำนักเรียน นักศึกษำ ไปทัศนศึกษำหรือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ต่ำงประเทศ
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4.18 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
4.19 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
5. นำงรัชดำภรณ์ ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 46
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
5.2 ปฏิบัติงำนแทน นำงกันทนำ จันทร์ทอง กรณีที่นำงกันทนำ จันทร์ทอง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้
5.3 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรกลุ่ม
งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
5.4 ดำเนินกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
5.5 รวบรวม เก็บรักษำกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย คำสั่งและหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ
งำนส่งเสริมกิจกำร
5.6 ดำเนินกำรจัดทำสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
5.7 ประสำนดำเนินงำนกับกลุ่มหรือกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.8 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
5.9 ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผู้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์ นั ก ศึ ก ษำวิ ช ำทหำร ประชำธิ ป ไตย วิ นั ย นั ก เรี ย น กำรพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก และเยำวชน
งำนกิจกำรนักเรียนอื่นๆ
5.9.1 งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถำนศึ กษำจัด กิ จกรรมแนะแนวให้ นั กเรี ยนได้ รับ บริก ำรสำรสนเทศ
และข่ำวสำรควำมรู้ต่ำง ๆ ให้สถำนศึกษำมีข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลครบทุกด้ำน สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิตที่ดี ครูและ
ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน พัฒนำครูแนะแนวให้มีทักษะที่เหมำะสม
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
1) ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นคุณค่ำและควำมจำเป็นของกิจกรรมแนะแนว
2) ส่งเสริมกำรดำเนินกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหำ และสนับสนุนกำรศึกษำของนักเรียน
3) ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ
4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรทำวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน
5.9.2 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ประชำกรวัยเรียนทุกคนมีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรดูแลรักษำสุขภำพของผู้เรียนได้อย่ำงทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับ กำรดูแลด้ำน
สุขภำพอนำมัย
1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำ บุคลำกรเห็นควำมสำคัญเกี่ยวกับงำนส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยของนักเรียน
2) ส่งเสริมประสำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริม
สุขภำพ เช่น โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โครงกำร
อำหำรปลอดภัย (อย.น้อย) โครงกำรเด็กไทยทำได้ โครงกำรเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทย
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ฟันดี โครงกำรฟันสวยยิ้มใส โครงกำรมือสะอำดปรำศจำกโรค โครงกำรควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงกำรส้วมสุขสันต์ เป็นต้น
3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้ำระวัง ติดตำม
ดูแลภำวะโภชนำ และสุขำภิบำล รวมถึงกำรสนับสนุนป้องกันโรคระบำด
โรคติดต่อที่ร้ำยแรง และกำรจัดหำอุปกรณ์แก่ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
4) กำรติดตำมผล ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง
5.9.3 งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคม ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรที่ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะเด็กและเยำวชนรู้สึก
รักและหวงแหนสถำบัน ชุมชนและสังคมได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้มีกำรออกกำลังกำย กำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำนกีฬำนำไปสู่นักกีฬำอำชีพและสู่ควำมเป็นเลิศมีชื่อเสียงในสังคม
1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำร
ท่องเที่ยว
2) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และพัฒนำทักษะกีฬำ
3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรฝึกทักษะควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิด
ต่ำง ๆ เพื่อควำมเป็นเลิศ
4) ส่งเสริมกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ และสนำมกีฬำเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและ
นันทนำกำร
5) ส่ งเสริ มให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำกหลำยรูปแบบ ดนตรี กำรแสดง
นำฏศิลป์ ศิลปะ กำรท่องเที่ยว กำรทัศนศึกษำ กำรอ่ำน กำรเขียนหนังสือ
ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ
5.10 งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย
ส่งเสริมให้ สถำนศึกษำวำงแผนกำร จัดกิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับประชำธิปไตยของนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียน
นักศึกษำ สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
นักศึกษำ ส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดทำโครงกำรเด็กและเยำวชนดีเด่น และงำนส่งเสริม พัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชนในสถำนศึกษำ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำวำงแผนกำรจัดกิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยของนักเรียน
5.11 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ(ศูนย์
เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน)
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน นักศึกษำ
5.12 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำวำงแผน โครงกำร/กิจกรรมตำมโครงกำรเด็กและเยำวชน
ดีเด่นประเภทต่ำง ๆ
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5.13 งำนส่งเสริม พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก และเยำวชนในสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมพัฒนำควำมเข้มแข็งในองค์กรสภำนักเรียน เด็กและ
เยำวชนในสถำนศึกษำ สนับสนุนกำรจัดตั้งสภำนักเรียนในสถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด และระดับชำติ
ส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมและสมัชชำนักเรียนในทุกระดับให้มีประสิทธิภำพ และกำรติดตำม
กำกับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลกำรดำเนินงำน
5.14 งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำ มีก ำรด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น กำรป้ อ งกั นและแก้ ปัญ หำ
กำรละเมิ ดสิ ทธิ เด็ ก ในนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษำ โดยประสำนงำนกับ สถำนศึ กษำในสั ง กัด ชุ ม ชน ผู้ ปกครองและ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ร่วมกันกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
ให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์
5.15 ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำ กำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
ประสำนกำรดำเนินงำน ทั้งด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และกำรวัฒนธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัลป์กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน เช่น
วุฒิสภำ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒ นธรรม กระทรวงกำรท่องเที่ย ว และกีฬำ ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ กระทรวงกลำโหม กระทรวง
แรงงำน กระทรวงพลังงำน กระทรวง กำรต่ำงประเทศ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- ส่งเสริมให้กิจกรรมนันทนำกำรหลำกหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดง กำรท่องเที่ยว
และงำนอดิ เ รกต่ ำ ง ๆ กำรจั ด งำนฉลองวั น เด็ ก แห่ ง ชำติ และกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
และสถำนศึกษำ
5.16 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 11 เรียกชื่อย่อว่ำ ฉก.ชน.สพม.11 เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิเด็ก
และเยำวชน ปัญหำควำมเสี่ยงในกำรถูกคุกคำมทำงเพศ ปัญหำยำเสพติด และปัญหำเด็กและเยำวชน ที่ ประพฤติตน
ไม่เหมำะสม รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมดูแลเด็กและเยำวชนที่ประสบปัญหำในกำรดำเนินชีวิตให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
5.17 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
5.18 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
6. นำงสำวศษิตำ โลกถวิล ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 49
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหน้ำที่รองหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
6.2 ปฏิบั ติงำนแทน นำงสำวพรพรรณ ไตรมงคลเจริญ นักวิช ำกำรศึกษำ กรณีที่ไม่อยู่ หรือ
ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
6.3 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และวำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
6.4 ดำเนินกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
6.5 รวบรวม เก็บรักษำกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย คำสั่งและหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
6.6 ดำเนินกำรจัดทำสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
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6.7 ประสำนกำรดำเนิ นงำนกับกลุ่ มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.8 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
6.9 งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร
1) ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรพัฒนำหลักสู ตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำย พักแรม กำรเดินทำงไกลและค่ำยแรมคืน กิจกรรมในวัน
ส ำคั ญ ต่ ำ ง ๆ ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ใ นระดั บ สถำนศึ ก ษำ กลุ่ ม สถำนศึ ก ษำเครื อ ข่ ำ ย
สหวิทยำเขต เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ จังหวัด ภำค ระดับชำติและในระดับนำนำชำติ เป็นต้น
2) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรอบรม กำรประชุมสัมมนำ กำรอบรมทักษะเฉพำะวิชำ
ในหน่วยงำนทุกระดับ
3) สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงำนทุกระดับ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ของนักเรียน
ในกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้นำ ทักษะป้องกันตัว กำรช่วยเหลือสังคม และกำรบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม
5) ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำดในฐำนะเลขำนุกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี
6) ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำดเช่นกำรจัดทำทะเบียน
เป็นต้น
7) ส่งเสริมให้มีกำรจัดสอบและประเมินวิชำชีพพิเศษลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด
8) ด ำเนิ น กำรขอพระรำชทำนเหรี ย ญลู ก เสื อ สรรเสริ ญ ลู กเสื อ สดุ ดี ลู ก เสื อ ยั่ ง ยื น
เข็มลูกเสือสมนำคุณ
9) ดำเนินกำรจัดเก็บเงินบำรุงกิจกำรลูกเสือตำมแนวทำง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10) กำรประชุมสัมมนำผู้นำ ผู้บริหำร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ กำรประสำนงำน
กำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมรมกำรชุมนุมลูกเสือ ลูกเสือชำวบ้ำน ระดับอำเภอจังหวัด
และระดับชำติ
11) กำรจัดตั้งกองพันนักศึกษำวิชำทหำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมพร้อม
6.10 กำรดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด และจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงครบ
วงจร ได้แก่ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรรู้จักนักเรียนรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรส่งต่อ(กำรส่งต่อภำยใน และกำรส่งภำยนอก) กำรส่งเสริมพัฒนำ
นักเรียน โดยกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) กำรจัดกิจกรรมประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting)
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง และ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Y.C: Youth Counsalor) เป็นต้น
- ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอำศัยให้คำปรึกษำ
รำยบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor : YC) กำรจัดหำพื้นที่
ให้นักเรียนและเยำวชน ทำกิจกรรมดี ๆ (ลักษณะจิตสำธำรณะ จิตอำสำ จิตสังคม)
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6.11 งำนประสำนและส่ งเสริ มสถำนศึกษำให้ มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้ มแข็งของชุมชน
เสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและพั ฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดย ส่ ง เส ริ ม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
6.12 งำนกำรออกกลำงคันของนักเรียน
6.12 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
6.13 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
7. นำงสำวพรพรรณ ไตรมงคลเจริญ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 50
มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
7.1 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวศษิตำ โลกถวิล นักวิชำกำรศึกษำ กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรได้
7.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
7.1.1 กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล
7.1.2 กำรจัดกำรศึกษำของเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธ์
7.1.3 กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พิเศษ
7.1.4 งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
1) กำรจัดเก็บหลักฐำนทำงกำรศึกษำของนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2) กำรยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3) กำรตรวจสอบวุฒิ กำรรับรองควำมรู้ และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
4) กำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ
5) กำรขอคำร้องหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ
6) กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
7.1.5 งำนติดตำมผลกำรย้ำยสถำนศึกษำของนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
7.1.6 กำรจำหน่ำยนักเรียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำศึกษำธิกำรว่ำด้วยทะเบียนนักเรียน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
7.4 ประสำนงำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ
7.5 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
7.5.1 งำนส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
7.5.2 งำนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด จั ด กำรศึ ก ษำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึ กษำแห่ งชำติ พุทธศั กรำช 2542 พระรำชบั ญญัติ กำรศึ กษำภำคบังคับ พุท ธศักรำช 2545 และ
กฎกระทรวงศึกษำที่เกี่ยวข้อง
1) งำนสำรวจประชำกรวัยเรียน จำแนกตำมเขตพื้นที่บริกำรของสถำนศึกษำ
2) งำนประกำศสิทธิโอกำสทำงกำรศึกษำ
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7.6 งำนส่งเสริมสิทธิโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึก ษำภำคบังคับ
พุทธศักรำช 2545 และระเบียบว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2548
1) งำนวำงแผนกำรรับนักเรียน
2) งำนรับนักเรียนประจำปี
3) งำนรำยงำนผลกำรรับนักเรียน
4) งำนติดตำมกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนบนเว็บไซต์
5) กำรขับเคลื่อนนโยบำยของ สพฐ.
7.7 ขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด
7.8 กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1) งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและ
กำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2) ประสำนงำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ
7.9 กำรจัดระบบกำรประเมินประสิทธิผลและกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
7.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
7.11 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ไปเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม
ภำยในประเทศ
7.12 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. นำงวัลภำ นำคประสม ตำแหนงศึกษำนิเทศกชำนำญกำรพิเศษ มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหนำที่ในฐำนะ ผูอำนวยกำรกลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.2 งำนนิเทศ ติดตำม กำกับ ดูแล ใหขอเสนอแนะและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในกลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตรวจสอบกลั่นกรองงำนกอนนำเสนอรองผูอำนวยกำร
และผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมลำดับ
1.3 หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)
1.4 กลุมงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1.5 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
1.6 หัวหน้ำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูคณิตศำสตร
1.7 งำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
1.8 งำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
1.9 โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถำนศึกษำ
1.10 โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรูสะเต็มศึกษำ
1.11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพื่อกำรจัดกำรเรียนรูแบบบูรณำกำร“สะเต็มศึกษำ : ตนกลำ Smart
Trainer Team”
1.12 โครงกำรศูนยฝกอบรมและใหคำปรึกษำสะเต็มศึกษำ (Stem Education) ประจำจังหวัด
1.13 โครงกำรขับเคลื่อนคำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
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1.13
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ
โครงกำรประวัติศำสตร์
โครงกำรศำสตร์พระรำชำ
โครงกำร Chevron Enjoy Science
งำนพัฒนำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตสุรำษฏร์ธำนี
ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย

2. นำงภัทรินทร ชูมำก ตำแหนงศึกษำนิเทศกชำนำญกำรพิเศษ มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 หัวหนำกลุมงำนสงเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.2 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู
2.3 กลุมงำนพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ
2.4 หัวหนำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำต่ำงประเทศ
2.5 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
2.6 งำนพัฒนำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผูเรียน
2.7 หัวหนำโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
2.8 หัวหนำโครงกำรโรงเรียนทวิศึกษำ / งำนอำชีพ
2.9 หัวหนำโครงกำรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
2.10 หัวหนำโครงกำรบูธแคมป์ (Boot Camp)
2.11 โครงกำร PISA
2.12 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
2.13 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตชุมพร
2.14 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1
2.15
ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
3. นำงสำวอรชพร มีพัฒน ตำแหนงศึกษำนิเทศกชำนำญกำรพิเศษ มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1 หัวหนำกลุมงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
3.2 งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3.3 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
3.4 หัวหนำกลุมสำระกำรเรียนรูสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3.5 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
3.6 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูคณิตศำสตร
3.7 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูสุขศึกษำและพลศึกษำ
3.8 หัวหนำโครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรูสะเต็มศึกษำ
3.9 หัวหนำโครงกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพื่อกำรจัดกำรเรียนรูแบบบูรณำกำร
“สะเต็มศึกษำ : ตนกลำ Smart Trainer Team”
3.10 หัวหนำโครงกำรโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคำปรึกษำสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
ประจำจังหวัด
3.11 หัวหนำโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถำนศึกษำ
3.12 หัวหนำโครงกำร Chevron Enjoy Science
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3.13 หัวหนำโครงกำรประวัติศำสตร์
3.14 หัวหน้ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ
3.15 โครงกำรขับเคลื่อนคำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
3.16 โครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
3.17 โครงกำรห้องเรียนปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
3.18 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตสุรำษฎรธำนี
3.19 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2
3.20 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
3.21 โครงกำรศำสตร์พระรำชำ
4. นำงณัฐติกำ หอมประกอบ ตำแหนง ศึกษำนิเทศกชำนำญกำรพิเศษ มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
4.1 หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียน
4.2 กลุมงำนสงเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4.3 กลุมงำนพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ
4.4 หัวหนำงำนกลุมกิจกรรมพัฒนำผูเรียน
4.5 พัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำไทย
4.6 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำตำงประเทศ
4.7 งำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
4.8 งำนโครงกำรโรงเรียนทวิศึกษำ / งำนอำชีพ
4.9 โครงกำรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
4.10 โครงกำรบูธแคมป์ (Boot Camp)
4.11 หัวหน้ำโครงกำร PISA
4.12 หัวหน้ำโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
4.13 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตชุมพร
4.14 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 3
4.15 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อนื่ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
5. นำงกิตติธรำ จันรอดภัย ตำแหนงศึกษำนิเทศกชำนำญกำร มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
5.1 หัวหนำกลุมงำนพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ
5.2 หัวหน้ำกลุมงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู
5.3 หัวหนำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูสุขศึกษำและพลศึกษำ
5.4 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำไทย
5.5 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูศิลปะ
5.6 หัวหนำโครงกำรกำรจัดพิเศษเรียนรวม
5.7 หัวหน้ำ โครงกำรหองสมุดมีชีวิต รักกำรอำน
5.8 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำตำงประเทศ
5.9 งำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
5.10 งำนโครงกำรโรงเรียนทวิศึกษำ / งำนอำชีพ
5.11 โครงกำรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
5.12 โครงกำรบูธแคมป์ (Boot Camp)
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5.11 โครงกำร PISA
5.12 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
5.13 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตชุมพร
5.14 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 3
5.15 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
6. นำงสำวหัทยำ ขยัน ตำแหนง ศึกษำนิเทศกชำนำญกำร มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
5.16 หัวหน้ำกลุมงำนสงเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5.17 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูกำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี
5.18 หัวหนำโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
5.19 หัวหนำโครงกำรใชเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.20 หัวหนำโครงกำรเครือขำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet)
5.21 หัวหนำโครงกำรเครือขำยกำรศึกษำแหงชำติ (National Education Network : NedNet)
5.22 หัวหนำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใชดิจิทัลคอนเทนตในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
5.23 โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรูสะเต็มศึกษำ
5.24 โครงกำร Chevron Enjoy Science
6.10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพื่อกำรจัดกำรเรียนรูแบบบูรณำกำร “สะเต็มศึกษำ :
ตนกลำ Smart Trainer Team”
6.11 โครงกำรศูนยฝกอบรมและใหคำปรึกษำสะเต็มศึกษำ (Stem Education) ประจำจังหวัด
6.12 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
6.13 โครงกำรโรงเรียนสุจริต
6.14 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
6.15 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตสุรำษฎรธำนี
6.16 งำนศูนยเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ
6.17 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 4
6.18 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
7. นำงสุจินต์ ภิญญำนิล ตำแหนงศึกษำนิเทศกชำนำญกำร มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
7.1 หัวหนำกลุมงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
7.2 งำนสงเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
7.3 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
7.4 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
7.5 หัวหน้ำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
7.6 หัวหน้ำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูสุขศึกษำและพลศึกษำ
7.7 งำนพัฒนำสำระกำรเรียนรูสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
7.8 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูคณิตศำสตร
7.9 หัวหน้ำโครงกำรขับเคลื่อนคำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
7.10 หัวหน้ำโครงกำรศำสตร์พระรำชำ
7.12 โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรูสะเต็มศึกษำ
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7.13 งำนระบบทะเบียนวัดผล (SGS)
7.14 โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ
7.15 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพื่อกำรจัดกำรเรียนรูแบบบูรณำกำร
“สะเต็มศึกษำ : ตนกลำ Smart Trainer Team”
7.16 โครงกำรโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคำปรึกษำสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
ประจำจังหวัด
7.10 โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถำนศึกษำ
7.11 โครงกำรประวัติศำสตร์
7.18 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตสุรำษฎรธำนี
7.19 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 5
7.20ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
8. นำยณรงค์ศักดิ์ คงทอง ตำแหนง ศึกษำนิเทศก์ปฏิบัติกำร มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
8.1 หัวหน้ำกลุมงำนพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ
8.2 งำนสงเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8.3 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู
8.4 หัวหน้ำงำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
8.5 หัวหน้ำงำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
8.6 งำนพัฒนำกลุมสำระกำรเรียนรูภำษำต่ำงประเทศ
8.7 งำนพัฒนำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผูเรียน
8.8 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
8.9 โครงกำรโรงเรียนทวิศึกษำ / งำนอำชีพ
8.10 โครงกำรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
8.11 โครงกำรบูธแคมป์ (Boot Camp)
8.12 โครงกำร PISA
8.13 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
8.14 รับผิดชอบงำนในสหวิทยำเขตชุมพร
8.15 รักษำกำรแทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 6
8.16ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
9. ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ว่ำง...............) มีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหนำที่หัวหนำงำนธุรกำร กลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
9.2 ศึกษำ วิเครำะห วำงแผนจัดระบบขอมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุม ให้สำมำรถ
ดำเนินงำนตำมภำรกิจไดอยำงมีประสิทธิภำพ
9.3 ศึกษำ วิเครำะหสภำพของกลุมและออกแบบระบบงำนสำรบรรณใหเหมำะสมและ สอดคลองกับ
ระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุม
9.5 ประสำนกับกลุมอื่นในสำนักงำน หนวยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวของกับ
กำรบริหำรงำนของกลุม
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9.6 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธขอมูลขำวสำรและผลงำนของกลุมใหครูและ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
9.7 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุมงำนธุรกำรในกลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
9.8 กำรตรวจแฟมเสนอเซ็น แบงตำมกลุมงำน เพื่อเสนอผำนรองผูอำนวยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่ดูแล
กำกับงำนของกลุม
9.9 งำนยกเลิก / จำหนำย / ทำลำยหนังสือรำชกำร
9.10 กำรดูแลปำยประชำสัมพันธในหองกลุมนิเทศฯ
9.11 ทำบันทึกและบัญชีคุมกำรขออนุญำตไปรำชกำรและกำรลำ
9.12 ดูแล จัดทำ ขำวประชำสัมพันธของกลุม
9.13 งำนกำรควบคุมภำยในกลุมงำนธุรกำร
9.14 กำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
9.15 กำรจัดทำบัญชีรำยรับ – จำยเงินสวัสดิกำรของกลุมนิเทศฯ
9.16 จัดทำคูมือกำรปฏิบัติงำนกลุมงำนธุรกำร
9.17 เก็บรวบรวมคูมือกำรปฏิบัติงำนศึกษำนิเทศก และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ของ
ศึกษำนิเทศก และงำนธุรกำรกลุม
9.18 กำรจัดทำ 5 ส
9.19 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย
10. ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ว่ำง...............) มีมีหนำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
10.1 งำนระบบขอมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ
10.2 งำนดำเนินกำรประสำนงำนกับกลุมอื่นในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หนวยงำนและสถำนศึกษำ
งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุม
10.3 งำนประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธขอมูลขำวสำรและผลงำนของกลุมนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำใหครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
10.4 งำนธุรกำร รับ – สงงำน
10.5 กำรตรวจแฟมเสนอเซ็น แบงตำมกลุมงำน
10.6 ดูแล ติดตำมกำรแจกหนังสือ / เอกสำรกับ ศึกษำนิเทศกที่รับผิดชอบ
10.7 งำนยกเลิก / จำหนำย / ทำลำยหนังสือรำชกำร
10.8 กำรดูแลปำยประชำสัมพันธในหองกลุมนิเทศฯ
10.9 ควบคุมบันทึกกำรออกเลขเอกสำรที่ ศึกษำนิเทศกจัดทำขึ้นประจำป
10.10 จัดแฟมหนังสือเวียนในกลุม พรอมทั้งทำรำยชื่อ ศึกษำนิเทศกใหลงชื่อรับทรำบ
10.11 จัดทำแบบบันทึกกำรขอยืมหนังสือ / เอกสำรรำชกำรจำกกลุมนิเทศฯ
10.12 กำรจัดทำบันทึก / รำยงำนกำรประชุมกลุมนิเทศฯ
10.13 จัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนกลุมงำนธุรกำร
10.14 กำรเบิกจำยวัสดุที่จำเปนใชในกลุมนิเทศฯ
10.15 กำรจัดทำ 5 ส
10.16 กำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
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10.17 ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมำย

หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. นำงสำวชฎำวัลย์ ชุมวรฐำยี ตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 59 มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1.1 ปฏิบั ติห น้ำที่ ผู้ อำนวยกำรหน่ว ยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่และรับผิดชอบงำนกำกับ ดูแล
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1.1.1 สำรวจข้อมูลพื้นฐำน ประเมินควำมเสี่ยง จัดลำดับควำมสำคัญก่อนหลัง
ของกิจกรรมที่จะทำกำรตรวจสอบ
1.1.2 จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจสอบ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑
1.1.3 กำหนดแนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือวิธีดำเนินงำน วิธีปฏิบัติงำนตรวจสอบ
1.1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล กำรบริหำรงำนเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และ
เงิน อื่นๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่ว ยรับตรวจ เพื่อเสนอแนะแนวทำงและ
กำหนดวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับหน่วยรับตรวจ
1.1.5 จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและปฏิบัติงำนตรวจสอบ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรตรวจสอบ
1.1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน สั่งรำชกำรและปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำร
ในกลุ่มให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรตรวจสอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
เป็นไปอย่ำงมีระบบ
1.1.7 มอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุมกำรตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำวิธีกำร
ตรวจสอบ กำรนำเสนอข้อมูล กำรปรับปรุง และกำรแก้ปัญหำอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
1.1.8 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน และให้เป็นไปตำมระเบียบ
ค ำสั่ ง ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ รวมทั้ ง ติ ด ตำมประเมิ น ผลงำน
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
1.1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิ นและกำรดำเนิน
กิจกรรม ต่ำงๆของหน่วยรับตรวจและนำแนวคิดกำรบริหำรงำนแบบใหม่มำปรับใช้
กับกำรตรวจสอบระบบงำนและตรวจสอบผลงำนของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ได้
คุณภำพสูง
1.1.10 ให้คำปรึกษำหรือคำแนะนำและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรและกำร
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน หน่วยรับตรวจ
1.1.11 สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิภำพ
1.1.12 ให้คำปรึกษำและเข้ำร่วมประชุมระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกหน่วยรับตรวจ และสร้ำงทัศนคติที่ดีให้แก่ห น่วยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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1.1.13 เสริมสร้ำงวินัย และคุณธรรม จริยธรรม และให้ขวัญกำลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและกระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่มเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำร
บริหำรงำน ตรวจสอบให้เหมำะสมเกิดผลงำนที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม
ในเชิงสรรสร้ำง
1.2 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
2. นำงสำวอุรีรัช ขันติไชย ตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ ๖๐ มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในควำมรับผิดชอบ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
2.1.1 สำรวจข้อมูลพื้นฐำน ประเมินควำมเสี่ยง จัดลำดับควำมสำคัญก่อนหลังของ
กิจกรรมที่จะทำกำรตรวจสอบ
2.1.2 จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจสอบ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1.3 กำหนดแนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือวิธีดำเนินงำน วิธีปฏิบัติงำนตรวจสอบ
2.1.4 จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและปฏิบัติงำนตรวจสอบ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรตรวจสอบ
2.1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิ นและกำรดำเนิน
กิจกรรม ต่ำงๆของหน่วยรับตรวจและนำแนวคิดกำรบริหำรงำนแบบใหม่มำปรับใช้
กับกำรตรวจสอบระบบงำนและตรวจสอบผลงำนของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ได้
คุณภำพสูง
2.1.6 ให้คำปรึกษำหรือคำแนะนำและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนหน่วยรับตรวจ
2.1.7 สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภำพ
2.1.8 ให้คำปรึกษำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็ นจำก หน่วยรับตรวจ และสร้ำงทัศนคติที่ดี
ให้แก่หน่วยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงชั่วครำว
ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ให้
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ และ
ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร ในกรณีที่
เกิดปัญหำอุปสรรคที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ซึ่งไม่อำจแก้ปัญหำด้วยตนเองได้ ให้เสนอหรือขอคำปรึกษำต่อ
ผู้บังคับบัญชำโดยทันที โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

