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รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561

๑. กลุม่ อานวยการ
งานอานวยการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการและดาเนิ นงานตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการ
ได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1. นางศิรินันท์ ใจรักษา ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความชานาญสูงมาก ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในการบริหารจัดการศึกษาภายในกลุม่ อานวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขต
พื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1.1 งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 งานช่วยอานวยการ
1.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1.4 งานยานพาหนะ
1.5 งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 งานประสานงาน
1.7 งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
1.8 งานประชาสัมพันธ์
1.9 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) วางแผนงาน กิจกรรม โครงการ วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่หน่วยงานกาหนด
๓) ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็น ตามกรอบงานความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มอานวยการ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๕) ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอานวยการ ทุกคน
๖) งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
๗) งานมอบหมายหน้าที่การงาน
๘) ติดต่อ ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนาชี้แจงกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กรณีผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้นายนิรินธน์ ช่องวารินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และกรณี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และนายนิรินธน์ ช่องวารินทร์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางสาวศิริพร โนนดอน ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ
กลุ่มอานวยการ
2. นายนิรินธน์ ช่องวารินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวเรณู พลศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1) วิเคราะห์ภารกิจ กาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2) จัดทาช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
3) พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
4) สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
5) การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
6) กาหนดมาตรฐาน แนวทาง การให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ในแต่ละงาน
7) สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
8) ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ
1.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานประสานงาน
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวเรณู พลศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
2) การดาเนินงานเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
4) การจัดงานวันครู
5) การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
6) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล เช่น กฐินพระราชทาน/กฐินสามัคคี/ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
7) การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
8) การสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย เช่น การบริจาคโลหิต
๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ/งานฌาปนกิจศพ
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของกลุ่มใดโดยเฉพาะ
๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. นางสาวศิริพร โนนดอน ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายฉัตรชัย บารุงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธ์
1.1) สารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน
กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
และผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ
1.2) จัดตั้งเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัด
1.3) จัดทาทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษาใช้ประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
1.4) จัดทาทะเบียนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อประสานการเก็บรวมรวมข้อมูลและผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
1.5) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลงาน
1.6) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1.7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
1.8) กาหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
1.9) ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบการติดต่อ
ประสานงาน เป็นระยะ ๆ
1.10) ประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์
วางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยครอบคลุมเป้าหมายทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็น
ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ
1.11) ผลิตข้อมูล ข่าวสาร บทความ และรายการวิทยุโทรทัศน์ ตามความเหมาะสม
1.12) ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
1.13) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบถึงผลที่ได้รับ นาไปใช้เป็นข้อมูลดาเนินการปรับปรุง
พัฒนา และวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป
1.14) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เชื่อมโยง เพื่อให้บริการต่อสาธารณชน
กับสถานศึกษาและส่วนกลาง
1.15) จัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในรูปแบบ
ของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page และ e-mail รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
1.16) ตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
1.17) ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
1.18) ตรวจสอบประเมินผลระบบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร นาผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.19) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
1.20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔
4. นางสาวเรณู พลศรี ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรทุกคนในองค์การ
2) แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทา
แผนดาเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดาเนินการ
3) สร้างความเข้าใจกับคณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กรและ
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
4) จัดทาลักษณะสาคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม ๗ หมวด
6) นาผลการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วนคือ ลักษณะองค์กร และความท้าทายของ
องค์กร นาผลการประเมินตนเองครบทั้ง ๗ หมวด สู่การพัฒนาองค์กร
7) กากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
8) ประเมินผล สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารองค์กรได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สื่อสาร สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นภารกิจ
ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
3) ขับเคลื่อนการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4) ศึกษา วิเคราะห์ นาผลการประเมินตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้อมูลย้อนกลับ
สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการต่อไป
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นายฉัตรชัย บารุงสวัสดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการตามกรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
รวมถึงภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สื่อสาร สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นภารกิจ
ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
3) ขับเคลื่อนการดาเนินงานและประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแบบรายงานการดาเนินงาน
4) ประเมินผล สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารองค์กรได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

๕
5) ศึกษา วิเคราะห์ นาผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลย้อนกลับ สาหรับการปรับปรุง/พัฒนา
การบริหารจัดการต่อไป
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการตามกรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
รวมถึงภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สื่อสาร สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นภารกิจ
ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
3) ขับเคลื่อนการดาเนินงานและประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแบบรายงานการดาเนินงาน
4) ประเมินผล สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารองค์กรได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
5) ศึกษา วิเคราะห์ นาผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลย้อนกลับ สาหรับการปรับปรุง/พัฒนา
การบริหารจัดการต่อไป
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 ระบบการควบคุมภายใน
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวเรณู พลศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง ในการ
ดาเนินงานกาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4) ดาเนินการให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
6) รายงานผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานประสานงาน
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2) การจัดทาสมุดหมายเลขโทรศัพท์
3) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านงานบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานยานพาหนะ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๖
2) จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่ เพือ่ ความสะดวกในการควบคุม การบารุงรักษา
การให้บริการ รวมทั้งการจัดทาคู่มือประจารถและขออนุญาตชาระภาษีรถยนต์
3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ามันส่วนกลาง
หรือกรณีที่ต้องใช้น้ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ
การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
5) กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
กรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดาเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) นาผลการดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงต่อไป
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายฉัตรชัย บารุงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.๔๔)
1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย การให้บริการ
สาธารณะ (PSA)
2) สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4) สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจ และความสาคัญของการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI’ Template)
๔) ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
๕) จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา
๖) ประเมินผลและรายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่ สพฐ.กาหนด
๗) ตรวจสอบผลการรับรอง/ จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
๘) สรุป รายงานผล
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
2. งานอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายฉัตรชัย บารุงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) พิจารณากาหนดรูปแบบและรายการการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือการจัดสภาพแวดล้อมของสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและของบุคลากร
๓) ดาเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.

๗
๔) จัดบุคลากรรับผิดชอบการบารุงรักษา การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย หรือ
พิจารณาจ้างภาคเอกชนมาดาเนินการแทน
๕) การจัดหางบประมาณจากทางราชการ/เงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม
๖) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการขอใช้อาคารสถานที่
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
7) การดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
9) สรุปผลการดาเนินงาน / แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานประสานงาน
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) การจาหน่ายสมุดบันทึกการศึกษา สพฐ.
2) การจาหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
3) การจาหน่ายสลากบารุงกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) งานธุรการกลุ่มอานวยการ
2) การรับ–ส่ง หนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในการดาเนินงาน (e–office) ผ่านระบบ SMART OBEC และ SMART Area
3) งานการจัดทาหนังสือราชการ
4) การจัดเก็บหนังสือราชการ
5) การยืมหนังสือราชการ
6) การทาลายหนังสือราชการ
๗) การควบคุม ดูแลการขออนุญาตใช้เครื่องถ่ายเอกสาร/โทรศัพท์ทางไกล/เครื่องโทรสาร
๘) การขอเบิกและจัดทาบัญชีคุมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ
9) การจัดทาบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง ยามรักษาการณ์
10) การจัดทาสมุดลงเวลาผู้มาติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) การดาเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
12) การรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือราชการที่ไปรษณีย์
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษา
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางอรทัย คาสอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ได้แก่
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู,
- โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
- โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส.,

๘
- การขอกู้เงินสวัสดิการประเภทไม่มีเงินฝาก
- การขอกู้ยืมสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
2) ศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
3) วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะสม
๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขการรับการสนับสนุน
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการในแต่ละโครงการ
๖) ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
๗) ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลตามรายละเอียดที่กาหนด
๘) ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานช่วยอานวยการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) การประชุมภายในกลุ่มอานวยการ จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม
2) อานวยความสะดวกในการประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นางธนวรรณ โพธิ์ชัย ตาแหน่งครู ชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ช่วยราชการกลุ่มอานวยการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางอรทัย คาสอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1. งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) งานธุรการกลุ่มอานวยการ
2) การรับ–ส่ง หนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในการดาเนินงาน (e–office) ผ่านระบบ SMART OBEC และ SMART Area
3) การรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือราชการที่ไปรษณีย์
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
2) การจัดสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานช่วยอานวยการ
1) เลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดลาดับงาน เพื่อนาเสนอผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) งานการประชุมภายในหน่วยงาน ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสั่งการ
โดยดาเนินงานตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่เกี่ยวข้อง สาหรับการประชุม
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
- ผู้บริหารสถานศึกษา

๙
- ประธานเครือข่ายโรงเรียน
- ข้าราชการและลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
4) ประสานเพื่อแจ้งกาหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
6) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุม
7) อานวยการประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
8) ประสาน ติดตาม และรวบรวมผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานช่วยอานวยการ
๑) เลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดลาดับงาน เพื่อนาเสนอผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) เสนอหนังสือเรื่องการเรียนเชิญผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
4) ติดต่อประสานการปฏิบัติงานและนัดหมายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
ตามที่ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
6) ประสานเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
7) การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
8) ประสานการเตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะการเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
9) เสนอเรื่องอนุมัติการลา/การเดินทางไปราชการ ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1๐) การจัดทาสมุดลงเวลาผู้มาติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
1) การดาเนินงานป้องกันเหตุอุบัติภัยและการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2) งานรักษาความปลอดภัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
- การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเวร/ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- การจัดทาสมุดบันทึกเวร/ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ
3) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
4) การจัดสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายสุนทร ก้อนมณี ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างสี ช ๔
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสายฝน ไชยจันดี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) การดูแล รักษาความสะอาด อาคารปฏิบัติงานสานักงานฯ(อาคารห้องประชุมภูมิภักดี)
2) การบารุง รักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
3) การซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) การดูแล รักษาความสะอาด ทรัพย์สินของทางราชการ
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5) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
6) การเปิด-ปิด ประตู/หน้าต่าง อาคารปฏิบัติงานสานักงานฯ(อาคารห้องประชุมภูมิภักดี)
7) การดูแล บารุงรักษาบริเวณสวนหย่อม รวมทั้งต้นไม้ให้ร่มรื่นและสวยงาม
8) การตรวจสอบดูแลการเปิด/ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสานักงานฯ
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานช่วยอานวยการ
1) การบริการน้าดื่มสาหรับกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานฯ
2) การช่วยงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ วัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) การช่วยงานรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นายอัครเดช เพชรประไพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช ๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานยานพาหนะ
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่
๒) ขับรถยนต์ราชการ ทะเบียนเลขที่ นข 3884 ชัยภูมิ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการ หากพบข้อบกพร่องหรือ
ความไม่พร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
๔) การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องานราชการเท่านั้น
๕) บันทึกการใช้รถไปราชการทุกครั้ง และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบหลังกลับจากการไปราชการ
๖) รายงานสภาพรถและนารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการ ตามระยะเวลาการใช้งาน
๗) นารถยนต์เข้าจอดในสถานที่ที่กาหนดไว้
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การบารุง รักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
2) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
3) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานช่วยอานวยการ
1) การบริการน้าดื่มสาหรับกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานฯ
2) การช่วยงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ วัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) การช่วยงานรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. นางอรทัย คาสอาด ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ ปฏิบัตหิ น้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) งานธุรการกลุ่มอานวยการ
2) การรับ–ส่ง หนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในการดาเนินงาน (e–office) ผ่านระบบ SMART OBEC และ SMART Area
3) การรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือราชการที่ไปรษณีย์
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. งานประสานงาน
1) จาหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ
๒) จาหน่ายสิ่งของอื่น ๆ จากภายนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
2) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอานัต บัวคา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานยานพาหนะ
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่
๒) ขับรถยนต์ราชการ ทะเบียนเลขที่ นข ๑๑๒4 ชัยภูมิ และ นข ๑๑๒5 ชัยภูมิ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการ หากพบข้อบกพร่องหรือ
ความไม่พร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
๔) การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องานราชการเท่านั้น
๕) บันทึกการใช้รถไปราชการทุกครั้ง และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบหลังกลับจากการไปราชการ
๖) รายงานสภาพรถและนารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการ ตามระยะเวลาการใช้งาน
๗) นารถยนต์เข้าจอดในสถานที่ที่กาหนดไว้
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การบารุง รักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
2) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
3) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานช่วยอานวยการ
1) การบริการน้าดื่มสาหรับกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานฯ
2) การช่วยงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ วัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) การช่วยงานรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นายอานัต บัวคา ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานยานพาหนะ
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่
๒) ขับรถยนต์ราชการ ทะเบียนเลขที่ กฉ ๗๐๙ ชัยภูมิ และ นข ๑๑๒3 ชัยภูมิ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๓) รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการ หากพบข้อบกพร่องหรือ
ความไม่พร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
๔) การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องานราชการเท่านั้น
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๕) บันทึกการใช้รถไปราชการทุกครั้ง และจัดส่งบันทึกให้ผู้รับผิดชอบหลังกลับจากการไปราชการ
๖) รายงานสภาพรถและนารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการ ตามระยะเวลาการใช้งาน
๗) นารถยนต์เข้าจอดในสถานที่ที่กาหนดไว้
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การบารุง รักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
2) การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
3) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานช่วยอานวยการ
1) การบริการน้าดื่มสาหรับกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานฯ
2) การช่วยงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ วัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) การช่วยงานรับพัสดุภัณฑ์และส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นางสาวสายฝน ไชยจันดี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาด
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสุนทร ก้อนมณี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1) การดูแล รักษาความสะอาด อาคารสานักงานหลังใหม่
๒) การดูแล รักษาความสะอาด ห้องประชุมจันทน์ผา
3) การดูแล รักษาความสะอาด ทรัพย์สินของทางราชการ
4) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
5) การเปิด-ปิด ประตู/หน้าต่างของอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังใหม่
6) การตรวจสอบ ดูแลการเปิด/ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสานักงานฯ
2. งานช่วยอานวยการ
1) การบริการน้าดื่มสาหรับกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานฯ
2) การช่วยงานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์/หนังสือที่ไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17. นายพงษ์ศักดิ์ ช่วยคุณ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งยามรักษาการณ์
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายพัชระ เปรมฤดี ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม – การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่
2) ดูแล สอดส่อง และตรวจตราความปลอดภัยภายในพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อให้พ้นจากการโจรกรรม
การก่อวินาศกรรม และอุบัติภัยฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3) ประจาการอยู่ที่ทางเข้า-ออกหลัก เพื่อตรวจสอบและอานวยความสะดวกแก่บุคคล ยานพาหนะ และ
การนาสิ่งของต่าง ๆ เข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมของหน่วยงาน
4) ในระหว่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถ้ามีเหตุเป็นที่น่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการประจาวันของหน่วยงานทราบ

๑๓
5) การรับ-ส่งหน้าที่ของยามรักษาการณ์ ให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรในสมุดรับส่งเวรยามรักษาการณ์
ตามทีห่ น่วยงานมอบหมาย จะเข้าแทนหน้าที่กันโดยพลการมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเสียก่อน
6) หากยามรักษาการณ์ไม่สามารถรับหน้าที่ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งได้ ต้องรายงานเหตุขัดข้อง
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อน
7) การดูแล รักษาความสะอาด บริเวณลานพระพุทธรูปและบริเวณถนนทางเข้าสานักงานฯ
8) การดูแล บารุงรักษาสวนหย่อม ข้างตู้ยามตามที่ได้รับมอบหมาย
9) การตรวจสอบดูแลการเปิด/ปิดไฟฟ้า บริเวณภายนอกสานักงานฯทั้งหมด
10) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการจัดงานต่าง ๆ
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 . นายพัชระ เปรมฤดี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งยามรักษาการณ์
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายพงษ์ศักดิ์ ช่วยคุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม – การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่
2) ดูแล สอดส่อง และตรวจตราความปลอดภัยภายในพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อให้พ้นจากการโจรกรรม
การก่อวินาศกรรม และอุบัติภัยฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3) ประจาการอยู่ที่ทางเข้า-ออกหลัก เพื่อตรวจสอบและอานวยความสะดวกแก่บุคคล ยานพาหนะ และ
การนาสิ่งของต่าง ๆ เข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมของหน่วยงาน
4) ในระหว่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถ้ามีเหตุเป็นที่น่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการประจาวันของหน่วยงานทราบ
5) การรับ-ส่งหน้าที่ของยามรักษาการณ์ ให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรในสมุดรับส่งเวรยามรักษาการณ์
ตามที่หน่วยงานมอบหมาย จะเข้าแทนหน้าที่กันโดยพลการมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเสียก่อน
6) หากยามรักษาการณ์ไม่สามารถรับหน้าที่ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งได้ ต้องรายงานเหตุขัดข้อง
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อน
7) การดูแล รักษาความสะอาด บริเวณลานพระพุทธรูปและบริเวณถนนทางเข้าสานักงานฯ
8) การดูแล บารุงรักษาสวนหย่อม ข้างตู้ยามตามที่ได้รับมอบหมาย
9) การตรวจสอบดูแลการเปิด/ปิดไฟฟ้า บริเวณภายนอกสานักงานฯทั้งหมด
10) การจัดอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ และอานวยความสะดวกการจัดงานต่าง ๆ
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๔
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอานาจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ วินัย
จรรยาบรรณ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) ติดต่อ ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนาชี้แจงกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) บริหารงานและวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกลุ่มงานหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล
5) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและหรือมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้นางสาวสุภณิตา ยุพากิง่
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน และกรณีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และนางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. นางสาววราลี นาคคา ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หากไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางสาวคณารัตน์ สระบัว เป็นผู้ปฏิบัติแทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
2) งานการประสานงานระหว่างกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน และสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3) งานจัดทาคาสั่งมอบหมายงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
4) การดาเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการดาเนินงานดังนี้
(4.1) กาหนดแผนและปฏิทินการประชุมกลุ่ม

๑๕
(4.2) ประสานเพื่อกาหนดเวลาและสถานที่ประชุม เรื่องที่จะเข้าประชุมและอื่นๆ
(4.3) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
(4.4) แจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(4.5) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม
(4.6) อานวยการประชุมและจดบันทึกการประชุม
(4.7) จัดทารายงานการประชุม
(4.8) ประสาน ติดตาม และรวบรวมผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
5) งานขอมีบัตรทุกกรณี
6) งานการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
7) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
8) จัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
9) จัดทาโครงสร้างการดาเนินงานการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) จัดระบบการดาเนินงานบริหารงานบุคคล ตามโครงสร้างและจัดทาแผนภูมิ
11) ประสาน รวบรวมการจัดทาโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปี กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อ
ประกอบเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
12) ออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกรูปแบบ
14) งานจัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
15) งานการสั่งจ้างเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
16) รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ เพื่อสรุปเป็นของกลุ่มบริหารงานบุคคล
17) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
4. นายสมศักดิ์ ชินขุนทด ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง หากไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางยุวภา แก้วเหมือน
ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ตรวจ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นของงานในกรอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) กากับ ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด งานในกรอบของกลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
3) ให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและผู้มาติดต่องาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) งานการขอกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน
5) งานขอมีวิทยฐานะชานาญการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
6) ตรวจสอบ ควบคุม การใช้และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกสายงาน
7) งานการสั่งจ้างเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
8) งานการดาเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

๑๖
9) การเกลี่ยอัตรากาลัง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้างประจา, ลูกจ้างชั่วคราว (ตามงบต่างๆ)
และตรวจสอบควบคุมการยุบเลิกตาแหน่งที่ว่างลงทุกกรณี
10) งาน ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16 อิเลคทรอนิกส์
11) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
12) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางยุวภา แก้วเหมือน ตาแหน่ง นักทรัพยากรชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสมศักดิ์ ชินขุนทด ปฏิบัติหน้าที่แทน
มีหน้าที่ ดังนี้
1) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนอัตรากาลังในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.) ข้อมูลเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อน
กาหนดและแนวโน้มการสูญเสียของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก และความสามารถของบุคลากร จานวนชั่วโมงและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้อมูลพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอน
2) จัดทาแผนอัตรากาลัง
3) การเกลี่ยอัตรากาลังและการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวข้อง
5) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
6) งานการจัดทาข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
7) งานเกี่ยวกับข้อมูลอัตรากาลัง 10 มิถุนายน อิเล็กทรอนิกส์
8) งานการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
9) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
6. นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางยุวภา แก้วเหมือน ปฏิบัติหน้าที่แทน
มีหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นของงานในกรอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) กากับ ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด งานในกรอบของกลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
3) ให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและผู้มาติดต่องาน หรือ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) งานสรรหาบุคคลโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา
5) งานสรรหาบุคคลโดยการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา
6) งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
7) งานบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษา
8) งานการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตาแหน่งครูผู้ช่วย

๑๗
9) การเปลี่ยนตาแหน่ง (การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมิใช่ตาแหน่งเดิมที่ดารงอยู่ในหน่วยงานการศึกษาเดิมหรือหน่วยงานการศึกษาอื่น)
10) งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
11) งานการตรวจสอบคุณวุฒิ
12) งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
13) งานการช่วยราชการ สายงานการสอน และสายงานบริหารบริหารสถานศึกษา
14) งานการลาออกจากราชการทุกกรณี
15) งานการขอกลับเข้ารับราชการทุกกรณี
16) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
17) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นางยุวภา แก้วเหมือน ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) งานสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1)
และตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
2) งานสรรหาโดยการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
3) งานบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
4) งานเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
และตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
5) งานการโอน ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
6) งานการทดลองปฏิบัติราชการ ตาแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
7) งานการนารายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
8) งานการขออนุญาตไปสอบ
9) งานการจ้างครูสอนพิเศษชาวต่างชาติ
10) งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และลูกจ้างประจา
11) การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
12) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๘
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
8. นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวคณารัตน์ สระบัว
ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นของงานในกรอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) กากับ ควบคุม ติดตาม และเร่งรัดงานในกรอบของกลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
3) ให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและผู้มาติดต่องาน หรือ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน
5) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง กรณีปกติ
6) การให้รางวัลข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
7) การให้เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการและลูกจ้างประจา
8) การให้ค่าตอบแทนรายเดือน กรณีขอบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย
ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
9) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
10) งานจัดทา จ.18
11) งานลงทะเบียนควบคุมข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในบัญชี จ.18
12) งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี
13) งานถือจ่ายทุกกรณี
14) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
15) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาทุกกรณี
(งานด้านพิธีการ)
16) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นางสาวคณารัตน์ สระบัว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาววราลี นาคคา
ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ดังนี้
1) งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี
2) งานการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
3) การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน
4) งานการบันทึกรายการข้อมูลในแฟ้มประวัติและก.พ. 7 (ทุกกรณี เช่น แก้ไขวันเดือนปีเกิด เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
เพิ่มวุฒิ บันทึกวันลาในแฟ้มประวัติ ฯลฯ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) งานการจัดส่งแฟ้มประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายและ
เกษียณอายุราชการ
6) การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
7) การรับสมัครสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างของส่วนราชการ (กสจ.)
8) งานข้าราชการและลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
9) งานเกี่ยวกับข้อมูล P-OBEC ทุกกรณี

๑๙
10) งานการขออนุญาตลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และการขออนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
11) งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
12) งานการลาอุปสมบทของข้าราชการและลูกจ้างประจา
13) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาทุกกรณี
(งานด้านข้อมูล)
14) งานบันทึกรายการข้อมูลในแฟ้มประวัติข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่
15) งานการขอพระราชทานเพลิงศพ
16) งานการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
17) งานประสานการจัดทาระเบียบวาระการประชุม เสนอ อกศจ. และ กศจ.
18) งานการขอกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ สายงานการสอน
19) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
20) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
10. นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากร กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสมศักดิ์ ชินขุนทด ปฏิบัติหน้าที่แทน
มีหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นของงานในกรอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) กากับ ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด งานในกรอบของกลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
3) ให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและผู้มาติดต่องานหรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
5) งานฝึกอบรม
(5.1) สารวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด
(5.2) จัดทาแผนงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
(5.3) จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม
(5.4) ดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาประเมินผลการฝึกอบรม
(5.5) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(5.6) งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79
6) ประเมินผลคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคล
7) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
9) งานเกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ ทุกกรณี
10) งานขออนุญาตไปราชการภายในประเทศ ทุกกรณี

๒๐
11) งานการลาศึกษาต่อ ทุกกรณี
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
11. นางสมพร รัตนชาติวงศ์ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นของงานในกรอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) กากับ ควบคุม ติดตาม และเร่งรัด งานในกรอบของกลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
3) ให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและผู้มาติดต่องาน หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) งานวินัย
(4.1) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4.2) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดไม่ร้ายแรง
(4.๓) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
5) งานอุทธรณ์และงานร้องทุกข์
(5.1) การอุทธรณ์
(5.2) การร้องทุกข์
6) งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
(6.1) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
(6.2) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
7) การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1๒. นางสาวคณารัตน์ สระบัว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวินัยและ
นิติการ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสมพร รัตนชาติวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
๑. การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดไม่ร้ายแรง
- การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๓. งานอุทธรณ์และงานร้องทุกข์
(๓.1) การอุทธรณ์
(๓.2) การร้องทุกข์
๔. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
(๔.1) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
(๔.2) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
๕. การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๑
1๓. นายอภิโชค นเรกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวคณารัตน์ สระบัว ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
๑. การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. งานอุทธรณ์และงานร้องทุกข์
(๒.1) การอุทธรณ์
(๒.2) การร้องทุกข์
๓. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
(๓.1) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
(๓.2) การดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
๔. การจัดทาสถิติข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๒
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3. กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส
ทันสมัย ความรั บผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการมีส่วนร่ว ม การบริหารที่
สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสนับสนุน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน วิเคราะห์
ดาเนินการตามแผน การกากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) กากับติดตาม ดูแลงาน ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน
๒) ตรวจสอบกลั่นกรอง แนะนา และให้ความเห็นในหนังสือราชการของกลุ่มงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๓) กากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
๔) ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากของงานกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อดาเนินการตามแผนงาน/ โครงการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๕) การจัดตั้ง รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
๖) จัดทาแผนจัดตั้ง รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
๗) การบริหารจัดการ การบูรณาการ และเชื่อมโยงการดาเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของเครือข่ายโรงเรียน
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตาแหน่งในสายงาน
๑. งานธุรการ
นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานสารบรรณ
๑.๑) นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ
๑.๒) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ Smart Area กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๑.๓) ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
๑.๔) ออกแบบ พัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
๑.๕) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

๒๓
๒) งานประสานงานและให้บริการ
๒.๑) ประสานงานกับงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา
ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๒.๒) ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสานักงาน ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ
๒.๓) ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๔) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน ในการประสานงานและการให้บริการ
๓) งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๔) จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๕) สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
๔) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔.๑) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
๔.๒) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
๔.๓) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
๔.๔) สรุปและรายงานผล
๕) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๒. งานข้อมูลสารสนเทศ
นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๓) จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔) ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๑) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๒) กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
๒.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๕) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๒๔
๓) งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๑) ศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๒) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๓) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทาคู่มือการใช้งาน
๓.๔) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบ
ป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๓.๕) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๔) งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๔.๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเงื่อนไข
๔.๒) จัดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
๔.๓) ออกแบบวิธีการนาเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
๔.๕) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
๕) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๓. งานนโยบายและแผน
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
๑.๑) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๑.๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่ การกาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๕) จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน
๑.๖) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๗) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา

๒๕
๒) งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๒.๒) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ
School Mapping
๒.๓) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๔) กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๕) กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
๒.๖) นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
๓) งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๓) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๔) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๕) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๓.๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
๓.๗) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
๓.๘) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๔) งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔.๑) ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ระดับจังหวัด
๔.๒) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคานึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔.๓) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔.๔) จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔.๕) ดาเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด โดยคณะทางานฯ
๕) งานแผนการจัดชั้นเรียน
๕.๑) ประสานข้อมูลประชากรวัยเรียนจากสามะโนประชากรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษา
ของแตละระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจากการศึกษานอกระบบ
๕.๒) รวบรวมเปนฐานขอมูลในการกาหนดเปาหมายการรับนักเรียนในแตละระดับชั้น
๕.๓) จัดทาแผนและเปาหมายการรับนักเรียนรวมกับสถานศึกษา
๕.๔) ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถานศึกษา

๒๖
๕.๕) รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๔. งานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (ทุกงบเงิน) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
๑.๑) วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลัก
ของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๒) จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
๑.๓) รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
๒.๑) การจัดตั้งงบประมาณ การเสนอของบประมาณ ทั้งประจาปีและในกรณีเร่งด่วน ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๑.๑) แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ เพื่อจัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๑.๒) วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา กาหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
๒.๑.๓) จัดทาคาของบประมาณประจาปี และในกรณีเร่งด่วน
๒.๑.๔) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
๒.๑.๕) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
๒.๑.๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน การจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
๒.๒.๑) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสาหรับการ
ดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
๒.๒.๒) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่อมิให้มีความซ้าซ้อนในรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒.๓) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
๒.๒.๔) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อ
ดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
๒.๒.๕) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

๒๗
๓) งานจัดสรรงบประมาณ
๓.๑) วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๒) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
๓.๓) ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
๔) การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๔.๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
๔.๒) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึด
ผลผลิตของแผนงบประมาณ
๔.๓) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
ให้สถานศึกษา
๔.๔) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาเอกสารแผนฉบับร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ขอความเห็นชอบ
๔.๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๖) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล แผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
๕) งานบริหารงบประมาณ (การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
๕.๑) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา
๕.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
๕.๓) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสาเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
๕.๔) กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
๕.๕) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
๕.๖) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
๕.๗) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
๕.๘) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๙) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดาเนินการ
๕.๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินเหลือจ่าย
๖) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธ์

๒๘
๑.๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) จัดทาแผนกากับติดตามและรายงานผลตามแผนกากับติดตามงานตามกลยุทธ์ นโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ กากับติดตามเร่งรัด ให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
๑.๓) จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อ
การติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
๑.๔) เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้มีอานาจพิจารณา
๑.๕) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual Report) ของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมจัดทาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการ กตปน. และสาธารณชน
๒) งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สานักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
๓.๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
๓.๔) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓.๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
๓.๖) สรุปผลการดาเนินงาน
๔) จัดทาและเผยแพร่เอกสารผลการดาเนินงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดทาแผนกากับ ติดตามและรายงานผลแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้
ในแผน
๖) รับการตรวจติดตาม และรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๗) รับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๘) ประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙) จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๑๐) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอานาจพิจารณา เพื่อนาข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนางาน
๑๑) งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
๑๒) จัดทาและเผยแพร่เอกสารผลการดาเนินงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒๙
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิต
อาสา การกีฬา ลูกเสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บาเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิ ทธิเด็ก การจัดหาทุน -กอง
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลง
นามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยน
และการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. นางวรรณภา ภู่ ดั ด
ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษาช านาญการพิ เ ศษ เลขที่ ต าแหน่ ง อ.๔๕
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ตามกรอบภารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย งาน
ธุรการ งานจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมงาน
การแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น ส่งเสริมสนับสนุน
การระดมทรั พ ยากรเพื่อ การศึก ษา ส่ งเสริ ม งานกิจ กรรมพิ เศษและงานโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชด าริ
ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับ
การศาสนา และการวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้เรียน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการและแก้ปัญหา ในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการ
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นตามกรอบงานความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๓. ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน
๔. งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ชย.๓)
๔.๑ การดูแลนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ
๔.๒ อุบัติเหตุ อุบัติภัยนักเรียนในสังกัด
๔.๓ การติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด

๓๐
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๖. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๒. นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ เลขที่ตาแหน่ง อ.๔๗
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๒. การดาเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนพัฒนากิจกรรมนักเรียน
๓. งานความมั่นคงของชาติ
๔. งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
๕. งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
๖. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งบุหรี่และแอลกอฮอล์
๗. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และเพศศึกษา การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
๘. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๙. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็กเยาวชนใน
สถานศึกษา
๑๐. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๒. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางวนาลิน ขามเกาะ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๓. นายนิรินธน์ ช่องวารินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ เลขที่ตาแหน่ง อ.๔๖
ไปช่วยราชการกลุ่มอานวยการ
๔. นางวนาลิน ขามเกาะ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ เลขที่ตาแหน่ง อ.๒
มาช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนทุกระดับ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๓. การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
- การพัฒนาอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- การดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก วิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
- การคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับและประเภทต่าง ๆ ทางวิชาการ
๔. ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง งานอดิเรก เป็นต้น
- การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา

๓๑
๕. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
๖. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรอง
๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๙. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง อ.๔๙
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๒. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
๓. การดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ชย.3)
๔.๑ การดูแลนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ
๔.๒ อุบัติเหตุ อุบัติภัยนักเรียนในสังกัด
๔.๓ การติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด
๕. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนทุกระดับ
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๗. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖. นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง อ.๕๐
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน
ศาสนา และสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๓. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษาของนักเรียน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
๕. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
๖. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวประพัฒน์ สีเนตร ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗. นางสาวประพัฒน์ สีเนตร ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง อ.๕๑
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานศาสตร์พระราชา
๒. งานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ

๓๒
๓. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์
๓.๑ งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
๓.๒ งานอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับ
๓.๓ งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
๔. ติดต่อประสานงานสานักงานลูกเสือแห่งชาติและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับลูกเสือฯ
๕. งานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๗. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางลีลาวดี โพธิ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๘. นางลีลาวดี โพธิ์ทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง อ.๕๒
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นมโรงเรียน)
๒. โครงการเด็กไทยแก้มใส
๓. โครงการ สพป.อ่อนหวาน
๔. งานสุขาภิบาลในโรงเรียน และน้าดื่มสะอาด
๕. งานสหกรณ์โรงเรียน
๖. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
๖.๑ ทันตสุขภาพ
๖.๒ โรคต่าง ๆ
๖.๓ การประกวดโรงเรียนอนามัยระดับต่างๆ
๖.๔ ประกวดสุขาในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๙. นางสมพิศ จงกล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง อ.๕๔
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานทุนการศึกษาทุกประเภท
๒. การระดมทุนเพื่อการศึกษา
๓. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
๔. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
๕. งานวิเทศสัมพันธ์
๖. โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา (จัดทาการ์ดอวยพรวันเกิด)
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสีสุดา เหล็กกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน

๓๓
๑๐. นางสีสุดา เหล็กกล้า ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง อ.๕๕
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการสาหรับนักเรียน
๑.๑ วิ่ง ๓๑ ขา สพฐ. เอพี-ฮอนด้า
๑.๒ กีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑.๓ วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล
๑.๔ ฯลฯ
๒. งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสมพิศ จงกล ปฏิบัติหน้าที่แทน

๓๔
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน
การสร้ าง การหาเครื่ องมือ เพื่ อพั ฒ นาทัก ษะให้ แ ก่ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ในการพั ฒ นาการบริห ารจั ด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรีย นการสอนและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีบุคลากรที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๒ คน ประกอบด้วย
๑. นางโชติกา ชาลีรินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นางโชติกา ชาลีรินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
๓) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔) บริหารงานและวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตลอดจน ให้คาแนะนาปรึกษา ดูแล ติดตาม กากับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๕) ตรวจ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต ๓ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาสั่งการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายวรายุทธ ทวีลาภ และนางวาสนา ตาลทอง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ดังนี้
(๑) ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน และจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศ
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(๓) ประสาน สร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

๓๕

-

(๔) ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครือข่ายการ
นิเทศรูปแบบต่าง ๆ
- จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรมผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทาง
การศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายโรงเรียน
จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
(๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
(๖) นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
(๗) จัดทารายงานผลการดาเนินงาน เผยแพร่เทคนิค วิธีการหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๖) ได้ ให้ นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗) งานประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER Center) โรงเรียนในโครงการ English Bilingual Education
(EBE)
๘) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุน
กากับติดตามการดาเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(PEER Center) และโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๙) ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เช่น หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๗), ๘), ๙) ได้ ให้นายพรรษพล ดีดพิณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๐) งานสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
๑๑) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอจัตุรัส เครือข่ายโรงเรียน
จัตุรสั -หนองบัวใหญ่ และเครือข่ายโรงเรียนกุดน้าใส-หนองบัวโคก
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
(๒) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
(๓) จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(๔) กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาจัดทาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ การบริหารจัดการศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

๓๖
(๕) ดาเนินการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและโครงการเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน เครือข่าย
นิเทศ ครูแกนนา การนิเทศจากภายนอก และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และนาผลการประเมิน
ไปกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ การบริหารจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(๖) จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบ
ความสาเร็จ
๒) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
(๑) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
(๒) จัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
(๓) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
และพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม
(๔) พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศหรือ
วิธีการปฏิบัติที่ดี
(๕) สรุป อภิปรายผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่รูปแบบการนิเทศและการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
๓) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาครู และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
๔) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอบาเหน็จณรงค์
๕) งานสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศ กาหนด สาหรับการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
รวมถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากรที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นายวรายุทธ ทวีลาภ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๓. นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นายวรายุทธ ทวีลาภ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

๓๗
๓) งานวางแผนพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและจัดทาระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕) งานนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) งานตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์
ผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๗) งานดาเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๘) งานจัดทา จัดหา เผยแพร่ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๙) งานสรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๑) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอเทพสถิต เครือข่ายโรงเรียน
ห้วยยายจิ๋ว และเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก
๑๒) งานชมรมสวนพฤกษศาสตร์
๑๓) งานโครงการโรงเรียนในฝัน
๑๔) งานโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
๑๕) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) งานศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓) งานศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน แล้วนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
มาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสิน
การผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
๖) งานกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา

๓๘
๗) งานงานนิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘) งานสรุปรายงานผลการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน/วิธีการปฏิบัติที่ดี
๙) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
๑๐) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒) งานประสานและการประเมินภายนอก
๔) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ละหน่วยงาน
๕) งานส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงการประเมินภายนอกของ สมศ.
๖) งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗) งานรวบรวมและเผยแพร่การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๘) งานนิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙) งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๑๐) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอบาเหน็จณรงค์
เครือข่ายโรงเรียนตาบลบ้านเพชร และเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน
๑๑) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๓ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตร
ระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีบุคลากรที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๓ คน
ประกอบด้วย
๑. นางวาสนา ตาลทอง
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นางวาสนา ตาลทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

๓๙
๓) งานศึกษา พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้
(๑.๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
(๑.๒) รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
(๒) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔) งานศึกษา วิเคราะห์ วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(๑) ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมโดยใช้
ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร
(๓) นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(๔) ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และนาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบาย
(๕) เผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕) งานรวบรวมผลการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๗) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในอาเภอหนองบัวระเหว เครือข่ายโรงเรียน
หนองบัวระเหว
๘) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ปฏิบัติหน้าที่แทน
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒) งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
๓) งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔) งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร
๕) งานสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๔๐
๖) งานนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
๗) งานศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๘) งานดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และนาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๙) งานเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑๐) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑๑) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
๑๓) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๔) งานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑๕) งานส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
๑๖) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๗) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก อาเภอเทพสถิต
๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
๒) งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓) งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔) งานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการเรียนรู้
๕) งานสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖) งานนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
๗) งานศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๘) งานดาเนินการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ และนาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๙) งานเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑๐) งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
๑๑) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๒) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอเทพสถิต เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔๑
๕.๔ กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการจัด
การศึกษา
เป็ น กลุ่ มงานที่ดาเนิ น การเกี่ย วกับ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยที่แสดงให้ เห็ นถึงพัฒ นาการ
ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ ผู้เรียน
เกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัด ประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ มีบุคลากรที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๓. นายพรรณพล ดีดพิณ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒) และส่งเสริมสนับสนุนการนาข้อมูลผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
๓) งานส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารและครูด้วยวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) งานศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา การนา
ผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๕) งานจัดทาคู่มือการวัดผล การประเมินผลการเรียน เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษา ในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๖) งานดาเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
(การสอบ O-NET, การทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง)
๗) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
กับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC
๘) งานการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๘.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๘.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
๘.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๘.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙) งานจัดการ ประสานงาน สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
๑๐) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๑) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒) งานกาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวง ศึกษาธิการ และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด

๔๒
๑๓) งานประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน สานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดและประเมินผล
๑๔) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๕) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอเทพสถิต
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว
๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สนับสนุนการนาข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคล
ไปใช้พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา
๒) งานศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
การนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๓) งานดาเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
(การสอบ NT, การสอบอ่านรู้เรื่อง)
๔) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programmer for International Student
Assessment) ของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)
๕) งานประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ
๖) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
กับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC
๗) งานการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๗.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๗.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
๗.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๘) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙) งานดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
๑๐) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการนาแบบทดสอบไปใช้
๑๑) งานจัดทารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา จัดทาสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกชั้น
เพื่ออานวยความสะดวกต่อสถานศึกษาในการนาข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดการศึกษา
๑๒) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร

๔๓
๑๓) งานจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจาปี
การศึกษา ประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอเนินสง่า เครือข่ายโรงเรียน
หนองฉิม-รังงาม และเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด
๑๕) งานงานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้และรายงานผลผ่านระบบ E-MES
ของ สพฐ. BBL การพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖
๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายพรรษพล ดีดพิณ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สนับสนุนการนาข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคลไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา
๒) งานศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
การนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๓) งานดาเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
(การสอบ O-NET, Pre O-NET, Pre NT)
๔) งานประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๕) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
กับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC
๖) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) งานการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๗.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๗.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
๗.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๘) งานจัดทารายงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน
เพื่ออานวยความสะดวกในการวางแผนจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
๙) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร
๑๐) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการนาแบบทดสอบไปใช้

๔๔
๑๑) งานประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ที่เกี่ยวข้องการพัฒนานักเรียน และประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา(PEER Center) โรงเรียนในโครงการ English Bilingual Education (EBE)
๑๒) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอหนองบัวระเหว
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๕ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็ น กลุ่ ม งานที่ด าเนิ น การเกี่ย วกับ การส่ งเสริม ให้ ส ถานศึกษาผลิ ต พัฒ นา และใช้สื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา รวมถึงการบริการสื่อ เผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มี บุคลากรที่
รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นายสฤษดิ์ ชัยมาลา
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นายเกษมศักดิ์ บุพตา
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๓. นางปัญจรัชติ์ สุจานงค์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศึกษา
วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
๑) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๔) งานศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และงานประสานงานกับมูลนิธิไทยคม
๕) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ E – Learning
๖) งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๗) งานนิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
๘) งานการจัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙) งานประสานงาน ส่งเสริม และพัฒนา Website เพื่อการเรียนการสอน
๑๐) งานสรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๑) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
๑๒) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
๑๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอหนองบัวระเหว
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง
๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔๕
นายเกษมศักดิ์ บุพตา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
๑) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๔) งานจัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
๕) งานประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
๖) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๗) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๘) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
๙) งานพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
๑๐) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอจัตุรัส เครือข่ายโรงเรียน
ส้มป่อย-บัวบาน และเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางปัญจรัชติ์ สุจานงค์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
๑) ศึกษาค้นว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๓.๑) พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(๓.๒) สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
๔) งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๕) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๗) งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๘) งานประสานงาน ส่งเสริม และพัฒนา Website กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๙) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ดนตรี-นาฏศิลป์)

๔๖
๑๐) งานสรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๑) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอบาเหน็จณรงค์ เครือข่ายโรงเรียน
เพชรเริงรมย์ และเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติระเบีย บบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับ ดูแลการบริหารจัดการ
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการ
ดาเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก มีบุคลากรที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ๒ คน ประกอบด้วย
๑. นายสายทอง แตงทิพย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. นางภาณินี ศรีทัศน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
นายสายทอง แตงทิพย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
และมีหน้าที่ ดังนี้
๑) การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๑.๑) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ
(๑.๒) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(๑.๓) นาแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามากาหนดวิธีการ
เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒) การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(๒.๑) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๒.๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่การดาเนินงานตามแผน
(๒.๓) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
(๒.๔) รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
๓) การติดตาม ตรวจสอบ
(๓.๑) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

๔๗
(๓.๒) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
(๓.๓) จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๕) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
๖) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอจัตุรัส เครือข่ายโรงเรียนบ้านขามหนองโดน
๗) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาเรียนรวม
๘) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบด้วย
(๑.๑) กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑.๒) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(๑.๓) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
(๑.๔) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑.๕) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและเว็บไซด์ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอเทพสถิต
๓) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๗ งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์งานข้อมูลข่าวสาร และ
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้อยู่ในการกากับ ติดตามของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ๑ คน ประกอบด้วย
นางสาวอภิญญา หาญเวช ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

๔๘
นางสาวอภิญญา หาญเวช ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) งานศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) งานดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔) งานประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่ม
๕) งานประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๖) งานจัดทาทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารของทางราชการ
๗) งานการบริการทั่วไป
๘) งานเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔๙
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีงานในหน้าที่ประกอบไปด้วย งานการเงิน งานบัญชี งานบริหาร
พัสดุ งานบริหารสินทรัพย์ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางวิไลพร วงศ์ครรชิต ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดแผนงานมอบหมาย ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติและ
กฎหมายที่กาหนด
2) ตรวจกลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานที่รับผิดชอบ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3) เป็นวิทยากรให้การประชุมอบรม สัมมนา แก่หน่วยงานในสังกัด
4) เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงาน
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบริหารงานการเงิน
1. นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางณัฐฐานุช ดนตรี ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจา บานาญในสังกัด
- เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2) เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
3) บันทึกโปรแกรมการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจาให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจา
4) ดาเนินการจ่ายพร้อมรายละเอียดประกอบกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการเช่นเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจาหรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน
5) ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย แบบ 5110 ให้กับข้าราชการ
6) ดาเนินการจ่ายค่าจ้างประจาและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทารายละเอียดประกอบการเบิกให้กับ
ลูกจ้างประจา
7) ออกหนังสือรับรองการจ่ายครั้งสุดท้าย (แบบ 5110 ) ให้กับลูกจ้างประจาในสังกัด
8) ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
9) จัดทารายละเอียดรับ-จ่ายเงินให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจา
10) จัดทารายละเอียดการโอนเงินประจาเดือนและการโอนเงินระหว่างเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
ผู้มีสิทธิรับเงิน
11) จัดทาบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
12) จัดทารายละเอียดสรุปหนี้บุคคลที่สามของบานาญตามโครงการจ่ายตรงผ่านระบบ e-pension

๕๐
13) เก็บรักษาและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับสาหรับจ่ายผ่าน
ส่วนราชการ
14) เก็บรักษาและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน
15) นาเช็คโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิรับ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ
16) จัดทารายละเอียดสรุปยอดรายการหักให้กับเจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17) บันทึกโปรแกรมการสรุปหนี้บุคคลที่สามบานาญในสังกัดส่งกรมบัญชีกลาง
18) ควบคุมเก็บรักษาเช็คเงินงบประมาณของหน่วยงาน
19) สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินประมาณทุกรายการให้กับกลุ่มงานบริหารบัญชี
20) สั่งจ่ายเงิน กบข.คืนให้กับผู้มีสิทธิกรณีจ่ายเกินรับคืน
21) ปรับลดและเพิ่มยอดเงิน กบข. รายการหัก ณ ที่จ่ายในระบบจ่ายตรง
22) เรียกข้อมูลหนี้จากกรมบัญชีกลาง หร้อมออกสลิบเงินบานาญและเงินเดือน ค่าจ้างประจา
23) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ กบข.ของข้าราชการ และ กสจ.ของลูกจ้างประจา
24) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางณัฐฐานุช ดนตรี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับเงินยืมราชการของหน่วยงาน
- ควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณของโรงเรียนและหน่วยงาน
- ออกใบรับใบสาคัญให้กับลูกหนี้
- ตรวจสอบและเสนออนุมัติล้างหนี้เงินยืมราชการ
- เบิกเงินยืมราชการในงบประมาณให้กับลูกหนี้ของโรงเรียน
- เบิกเงินยืมราชการในงบประมาณให้กับลูกหนี้ของสานักงานเขตฯ
2) เบิกเงินประกันสัญญาให้บริษัทห้างร้านกรณีครบกาหนดพ้นภาระผูกพันกับทางราชการ
3) เบิกเงินให้กับพนักงานราชการในสังกัด
- ค่าตอบแทนและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิก
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและจัดทารายละเอียดประการเบิก
- เงินสมทบประกันสังคมและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิก
4) เบิกเงินให้กับครูอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กในสังกัด
- ค่าตอบแทนและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิก
- เงินสมทบประกันสังคมและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิก
5) จัดทาทะเบียนนาส่งเงินสมประกันสังคมให้กับลูกจ้างในสังกัด
6) นาส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างในสังกัด
7) เบิกค่าคอบแทนพื้นที่พิเศษให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนในสังกัด
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางจตุพร จันทร์น้าใส ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) เบิกเงินค่าเช่าบ้านและรายละเอียดประกอบการเบิกให้กับข้าราชการในสังกัด
2) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน
3) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับโรงเรียนในสังกัด
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4) เบิกค่าตอบแทนและรายละเอียดประกอบให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และค่าล่วงเวลา
5) เบิกค่าใช้สอยและรายละเอียดประกอบให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6) เบิกส่งใช้เงินทดรองราชการให้กับหน่วยงาน
7) เบิกเงินค่าศึกษาบุตรของข้าราชการ บานาญและลูกจ้างประจาในสังกัด
8) ออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่าบารุงการศึกษา
9) เบิกเงินอุดหนุนและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิกให้กับโรงเรียนในสังกัด
10) รับและรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อล้างหนี้เงินอุดหนุน
11) ออกหนังสือทวงใบเสร็จรับเงินจากบริษัทห้างร้านกรณีเบิกจ่ายตรง
12) รับรองการจ่ายเงินในใบสาคัญคู่จ่ายกรณีเบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางจตุพร จันทร์น้าใส ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) เบิกค่าตอบแทนกองทุนบาเหน็จบานาญ(กบข.)กรณีถึงแก่กรรม/ลาออก/เกษียณอายุ
2) เบิกค่าตอบแทนกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา(กสจ.)กรณีถึงแก่กรรม/ลาออก/เกษียณอายุ
3) เบิกค่าตอบแทนบาเหน็จดารงชีพให้กับบานาญในสังกัด
4) เบิกค่าตอบแทนเงินช่วยพิเศษสามเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจากรณีเสียชีวิต
5) ดาเนินการบาเหน็จบานาญเกี่ยวกับโปรแกรม e-pension
6) ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลให้กับบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
- เงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
7) รับเงินของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
ออกใบเสร็จรับเงินประเภทเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รายได้แผ่นดิน
- จัดทาทะเบียนคุมการรับเงินของโรงเรียนและสานักงานงานเขตฯ
8) รายงานคงเหลือประจาวัน
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
- เสนอรายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกวันทาการที่มีการรับจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา
9) ดาเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของหน่วยงาน
- ควบคุม ทาบัญชีรับจ่าย เก็บรักษาและเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
- ควบคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ออกใบรับใบสาคัญให้กับลูกหนี้ ตรวจสอบและเสนออนุมัติล้างหนี้เงินทดรองราชการ
จัดทารายงานเงินทดรองราชการส่ง สพฐ. และ สตง.
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบริหารงานบัญชี
1. นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุดารัตน์ สีมา ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุมเงินประจางวดของหน่วยงาน
- จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดย่อยตามกิจกรรม งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงวด
- จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดตามรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลักที่ได้รับอนุมัติเงินงวด
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- ตรวจสอบหนังสือจัดสรรงบประมาณกับหนังสือโอนการเปลี่ยนแปลงเงินประจางวดที่ได้รับ
2. นางสาวสุดารัตน์ สีมา ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ด้านบัญชี
- การตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ
- การตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
- การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
2) การบันทึกปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- บันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
- บันทึกรายการด้านเครดิต ในบัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีประเภทหนี้สินทุนและรายได้
3) การบันทึกบัญชีประจาวัน
- การรับเงินงบประมาณ
- การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
- การรับเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณระบุประเภท/รายได้อื่น
- การจ่ายเงิน
- การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม
- การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม
- กรณีซอื้ วัสดุหรือสินค้าคงเหลือ
- กรณีเงินมัดจาและค่าปรับ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- กรณีรับบริจาค
- การรับเงินรายได้แผ่นดิน
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
- การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
- การจ่ายเงินให้หน่วยงานย่อยที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน
- การรับเงินการรับผิดทางละเมิด
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4) การสรุปรายงานการบันทึกบัญชี
- ทุกสิ้นวันทาการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร
และเงินฝากคลัง
- รายการอื่น ๆ และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท
ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
5) การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- รายได้จากงบประมาณค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ
- วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี
- ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
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6) การปิดบัญชี
- ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
- จัดทางบทดลอง
- ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ากว่า)ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
- ปิดรายการรายได้สูง(ต่ากว่า)ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ากว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม
- โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้
แผ่นดินรอนาส่งคลัง/ส่งคลัง
7) การตรวจสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
8) การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การบันทึกรายการผิดบัญชี
- การเขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิด
- การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก
9) การรายงานการเงิน
- จัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด สตง. และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปดังนี้
- รายงานรายได้แผ่นดิน เก็บข้อมูลจากบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
- รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเก็บข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
- รายงานประจาปี
- จัดทางบแสดงฐานการเงินโดยเก็บจากบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน
- จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน เก็บจากบัญชีทาการประเภทรายได้ค่าใช้จ่าย
- งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีทางตรง
- จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- จัดทารายงานการรายงานประจาปี ส่งให้หน่วยงานตามกาหนด
10) ตรวจสอบรายงานงบทดลองเพื่อจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจากระบบ GFMIS
11) ตรวจสอบรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS กับระบบ Manual
12) เรียกดูและตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS กับระบบ Manual
13) ปรับปรุงรายการบัญชีจากระบบ GFMIS
14) บันทึกสร้างข้อมูลสินทรัพย์ และบันทึกหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์
15) แก้ไขการบันทึกรายการที่เกิดจากข้อผิดพลาด
16) บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
17) บันทึกการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้านบัญชี
18) การโอนเปลี่ยนเงินประจางวดให้กับโรงเรียนและหน่วยงาน
19) บันทึกข้อมูลและรายงานโปรแกรมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่อ สพฐ.
20) บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
21) ตรวจความเคลื่อนไหวทางการเงินเช่นเงินงบประมาณ เงินนอกประมาณ ทุกบัญชีของหน่วยงาน
- เรียกดูความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารทุกวันทาการ Bankstatement
- เรียกรายงานการสั่งจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง RPT503 ที่เคลื่อนไหว
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- ตรวจเอกสารขอเบิกหรือฎีกาเบิกเงินกับรายการโอนเงินเข้าบัญชี
- บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เบิกแทนกัน งบกลาง
- รวบรวมเอกสารหลักฐานขอเบิกหรือฎีกาเบิกเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
22) ดาเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
- เบิกเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- เบิกเงินยืมให้กับผู้มีสิทธิหรือลูกหนี้
- เก็บรักษาและเขียนเช็คเงินนอกงบประมาณ
- เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกรายการให้กับหน่วยงาน
23) นาส่งเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงาน
- นาส่งเงินทุกประเภท เงินงบประมาณ รายได้แผ่นดิน
- จัดทาทะเบียนคุมการนาส่งเงิน
24) ควบคุมเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาของบริษัทห้างร้านที่เป็นคู่สัญญากับโรงเรียนและหน่วยงาน
- ทะเบียนคุมย่อยเงินประกันสัญญา
- ทะเบียนคุมการเบิก-ถอนเงินประกันสัญญา (สมุดคู่ฝาก)
- เบิกเงินประกันสัญญาให้บริษัทห้างร้านกรณีครบกาหนดพ้นภาระผูกพันกับทางราชการ
25) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
1. นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่
1) เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2) เบิกจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุนของหน่วยงาน
3) หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางวิไลพร วงศ์ครรชิต ทาหน้าที่แทน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางวิไลพร วงศ์ครรชิต ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าหัวกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
2) เบิกเงินงบดาเนินงานเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยให้กับโรงเรียนในสังกัด
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบให้กับโรงเรียนและของหน่วยงาน
4) ควบคุมใบเสร็จรับเงิน เช่นการขอใช้ของโรงเรียนและของหน่วยหน่วยงาน
5) ดาเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้กับโรงเรียนและของหน่วยงาน
6) ออกหนังสือทวงใบเสร็จรับเงินจากบริษัทห้างร้านกรณีเบิกจ่ายตรง
7) รับรองการจ่ายเงินในใบสาคัญคู่จ่ายกรณีเบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
8) ดาเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณให้กับโรงเรียนและหน่วยงาน
9) เบิกเงินงบดาเนินงาน งานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างเช่นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสุวรรณี ชนะชัย ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางวิไลพร วงศ์ครรชิต ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาบัญชีวัสดุของหน่วยงาน
2) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา ควบคุม เก็บรักษาพัสดุของหน่วยงาน
3) ดาเนินการจาหน่ายพัสดุประจาปีของหน่วยงาน
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4) ควบคุมสินทรัพย์ของหน่วยงาน
5) ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนและของหน่วยงาน
6) เบิกเงินงบลงทุนเช่นการจัดซื้อจ้างค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียน
7) ออกหนังสือทวงใบเสร็จรับเงินจากบริษัทห้างร้านกรณีเบิกจ่ายตรง
8) รับรองการจ่ายเงินในใบสาคัญคู่จ่ายกรณีเบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
9) เบิกจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างของหน่วยงาน
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาววันวิสาข์ บุพตา ลูกจ้างชั่วคราว
1) เป็นธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 1
2) รับส่งหนังสือเอกสารหลักฐานขอเบิกของโรงเรียนในสังกัด
3) รับส่งหนังสือเอกสารหลักฐานขอเบิกภายในหน่วยงานสานักงานเขต
4) จัดทารายละเอียดการโอนเงินต่างฯ เช่นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
5) ทาหน้าที่ส่งรายละเอียดการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ธนาคารต่าง ๆ
6) ทาหน้าที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ บุคคลภายนอก นิติบุคคล
7) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางนงนุช คร่ามา ปฏิบัติหน้าที่แทน
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางนงนุช คร่ามา ลูกจ้างชั่วคราว
1) เป็นธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 2
2) รับส่งหนังสือราชการของโรงเรียนในสังกัด
3) รับส่งหนังสือราชการต่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน
4) จัดเก็บใบสาคัญด้านรับ-ด้านจ่าย เรียงตามลาดับวันเดือนปีที่เกิดขึ้นจริง
5) จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร Bank Statement ทุกบัญชี
6) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาววันวิสาข์ บุพตา ปฏิบัติหน้าที่แทน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 และสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ๕ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการ
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1. นางนิสา อินพล ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบติหน้าทีผ่ ู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน มีหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดแผนงานมอบหมาย ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล
และแก้ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมายที่
กาหนด
2) ตรวจกลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานที่รับผิดชอบ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3) เป็นวิทยากรให้การประชุมอบรม สัมมนา แก่หน่วยงานในสังกัด
4) เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงาน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑. งานตรวจสอบภายใน
1. นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้
1) งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
(1.1) ตรวจสอบและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(1.2) ประเมินความเสี่ยง
2) งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา
(2.1) ตรวจสอบกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์เกี่ยวกับระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่
ระบบควบคุมการเบิกเงิน ระบบควบคุมการจ่ายเงิน การบัญชี และสถานะการเงินของ สพป.
(2.2) ตรวจสอบเงินทดรองราชการ การควบคุม และประสิทธิภาพการใช้เงินทดรองราชการ
(2.3) การตรวจสอบการเบิกจ่ายวิทยฐานะ/เงินประจาตาแหน่ง
(2.4) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.5) ตรวจสอบและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(2.6) ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับงานการเงินบัญชี พัสดุ การบริหารสินทรัพย์ การใช้จ่ายเงิน
และเรื่องอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนตรวจสอบภายใน
(2.7) สรุปผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
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(2.8) ตรวจสอบงานในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่
- วัสดุ การจัดทาบัญชี การรับจ่าย การเก็บรักษาการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
- ยานพาหนะ การอนุมัติใช้รถ การบารุงรักษา การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
- ครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียน การเก็บรักษา การควบคุม การตรวจนับครุภัณฑ์
- ตรวจสอบผลการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
(2.9) การตรวจสอบพิเศษ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางนิสา อินพล ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้
1) งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
(1.1) ตรวจสอบและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(1.2) ประเมินความเสี่ยง
2) งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา
(2.1) จัดทาเครื่องมือ มาตรฐานการตรวจสอบและเอกสารประกอบการตรวจสอบ
(2.2) ตรวจสอบกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์เกี่ยวกับระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่
ระบบควบคุมการเบิกเงิน ระบบควบคุมการจ่ายเงิน และสถานะการเงินของ สพป.
(2.3) การตรวจสอบการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS
(2.4) การตรวจสอบการใช้สิทธิและการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
(2.5) ตรวจสอบเงินยืมราชการ เงินยืมนอกงบประมาณ และการบริหารเงินยืม
(2.6) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.7) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบลงทุน)
(2.8) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(2.9) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(2.10) ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารสินทรัพย์ การใช้จ่ายเงิน
และเรื่องอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนตรวจสอบภายใน
(2.11) สรุปผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
(2.12) การตรวจสอบพิเศษ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(2.13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานบริหารการตรวจสอบ
๒.๑ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
1. นางนิสา อินพล ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงาน สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี การใช้ทรัพย์สิน การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
มีประสิทธิภาพ ประหยัดและโปร่งใส มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และแผนปฏิบัติการตรวจสอบของกิจกรรมงาน
ตรวจสอบทีก่ าหนดในแผนการตรวจสอบ ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสม

๕๘
๒) กาหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาวิธีการดาเนินงานในความรับผิดชอบ
๒. นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบของกิจกรรมงานตรวจสอบที่กาหนดในแผนการตรวจสอบ
2) แนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
1. นางนิสา อินพล ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่กรมบัญชีกลางกาหนดเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง
2) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
2. นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในที่
กรมบัญชีกลางกาหนดเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง
2) จัดทาแบบสารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบภายหลัง
การตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะนาไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจ
3) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๓. งานธุรการและสารสนเทศ
1. นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
1) การจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์โดยการดาเนินงานทางธุรการและ
สารสนเทศ
2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการภายในหน่วย ได้แก่การรับ ส่งหนังสือ การเสนอหนังสือ การจัดทา
ทะเบียนคุมหนังสือรับส่ง
2. นางนิสา อินพล ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าทีด่ ังนี้
1) การจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์โดยการดาเนินงานทางธุรการและ
สารสนเทศ
2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการภายในหน่วย ได้แก่การรับ ส่งหนังสือ การเสนอหนังสือ การจัดทา
ทะเบียนคุมหนังสือรับส่ง

๕๙
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

๘. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๑. นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา
วิเคราะห์ กลั่นกรอง เร่งรัด และมอบหมายงาน แนะนาการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
๒) หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่
(๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๒) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๓) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๔) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
(๒.๕) พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๖) ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา
(๒.๗) ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓) สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๔) สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕) สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๖) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๘) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖๐
2. นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
(1.๒) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1.2) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการ
(1.๓) พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา
(1.4) ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(1.5) ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(1.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา

