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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
ที่ 3/๒๕๖4
เรื่อง กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
......................................................
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมคำสั่งที่ 157/๒๕๖3 สัง่ ณ วันที่ 26 สิงหำคม
พ.ศ. ๒๕๖3 นั้น
เนื่องจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ มีข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ได้รับ
กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตลอดทั้งมีกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ตำมระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมำยที่กำหนด และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดของทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๗ วรรค ๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ มำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ว่ำด้วย กำรมอบอำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ
กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอืน่ ของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ จึงได้จัดทำคำสั่งกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อได้ยึดถือและปฏิบัติตำมรำยละเอียด
ของคำสั่ง ดังนี้
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กลุ่มอำนวยกำร
นำงยุภำ ประจงจัด ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ อำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำกับ ดูแลงำนของกลุ่มอำนวยกำร ตลอดจนวินิจฉัยสั่งกำร ให้คำปรึกษำ แนะนำ และ
แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำย
๒. วำงระบบกำรทำงำน มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร ปฏิบัติให้เหมำะสม
กับควำมรู้ควำมสำมำรถ
๓. ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำร ก่อนนำเสนอรองผูอ้ ำนวยกำรฯ และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๔. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ กำกับ ดูแลงำนกำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๔.๒ กำกับ ดูแลงำนบริกำรอำคำรสถำนที่
๔.๓ กำกับ ดูแลงำนรักษำควำมปลอดภัย
๕. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕.๑ ปฏิบัติงำนจัดระบบบริหำร ดำเนินงำนตรวจสอบตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปริมำณงำน คุณภำพ งำนออกแบบกำรจัดระบบกำรทำงำน โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
และกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำน
๕.๒ งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕.๓ งำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
๕.๔ งำนควบคุมภำยในสำนักงำน และสถำนศึกษำ
๕.๕ งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
๖. กำกับ ดูแล งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำฯ และงำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๗. กำกับ ดูแลกำรใช้สำธำรณูปโภคของสำนักงำน กำหนดมำตรกำรกำรใช้สำธำรณูปโภค
และรำยงำนผ่ำนระบบ E-Report
๘. งำนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
๙. กำกับ ดูแลงำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๐. กำกับ ดูแลงำนสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ
๑๑. งำนกองทุนหมุนเวียนเพือ่ แก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
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๑๒. กำกับ ดูแลงำนยำนพำหนะ
๑๒.๑ กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถยนต์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบงำนยำนพำหนะ และ
แก้ไขปัญหำ ให้คำแนะนำกำรปฏิบัติงำนยำนพำหนะให้สำเร็จลุล่วง
๑๒.๒ กำรให้บริกำรกำรใช้ยำนพำหนะส่วนกลำง
๑๒.๓ กำรจัดทำประวัตกิ ำรได้มำ กำรใช้ และกำรซ่อมแซมรถยนต์ที่อยู่ในควำมดูแลทั้งหมด
ให้พร้อมใช้งำน
๑๒.๔ กำรใช้เชื้อเพลิงของยำนพำหนะ ตลอดจนสรุปผลกำรใช้เชือ้ เพลิงทุกเดือน
ส่งให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑๒.๕ กำรต่อทะเบียนรถยนต์ กำรโอนรถ กำรยกเว้นภำษี ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
รถยนต์ของสำนักงำนและโรงเรียนในสังกัด
๑๓. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร
๑๔. กำกับ ดูแลกำรออกเลขทะเบียนในประกำศเกียรติคณ
ุ ของสำนักงำน
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนหนังสือลับ
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงยุภำ ประจงจัด ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวปิยธิดำ ศรีธร ปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
นำงสำวปิยธิดำ ศรีธร ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. งำนกำรจัดระบบบริหำร
๑.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
๑.๒ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
๑.๓ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
๒. งำนประสำนงำน
๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง สส./สว./สจ./และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๒ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๓ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำยภำยในและภำยนอก เช่น
กำรจัดกิจกรรมวันครู กำรจัดกิจกรรมเพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ กำรจัดกิจกรรมรื่นเริงต่ำง ๆ
ของสำนักงำน และงำนอื่น ๆ เป็นต้น
/๒.๔ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ...
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๒.๔ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ และสถำนศึกษำ ในกำรใช้ทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนกำรระดมทรัพยำกรของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๓. งำนควบคุมภำยในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
๓.๑ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
๓.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรกำหนดควำมเสีย่ งของแต่ละกลุ่มภำยในสำนักงำน
และสถำนศึกษำ
๓.๓ กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในแต่ละปัจจัยควำมเสี่ยง และ
ระบบกำรควบคุมภำยในของทุกหน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๔ จัดทำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนและสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
๓.๕ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในของสำนักงำน
และสถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตำมกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน
ของสำนักงำนและสถำนศึกษำตำมระยะที่กำหนด
๓.๖ ดำเนินกำรรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมคำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมรอบระยะเวลำ
๔. งำนยำนพำหนะ
๔.๑ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถยนต์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
งำนยำนพำหนะ และแก้ไขปัญหำ ให้คำแนะนำกำรปฏิบัตงิ ำนยำนพำหนะให้สำเร็จลุล่วง
๔.๒ ควบคุม ดูแลกำรให้บริกำรกำรใช้ยำนพำหนะส่วนกลำงตลอดจนจัดเก็บเอกสำร
ที่ขออนุญำตใช้รถยนต์ให้ครบถ้วนเพือ่ กำรตรวจสอบ
๔.๓ จัดทำและรวบรวมประวัติกำรได้มำ กำรใช้และกำรซ่อมแซมรถยนต์ที่อยู่ในควำมดูแล
ทั้งหมดให้พร้อมใช้งำน
๔.๔ ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้เชื้อเพลิงของยำนพำหนะส่วนกลำง ตลอดจนสรุปผลกำรใช้
เชือ้ เพลิงทุกเดือน ส่งให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ดำเนินกำรเบิกจ่ำย
๔.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อทะเบียนรถยนต์ของสำนักงำนและโรงเรียนในสังกัด
๕. งำนสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ
๕.๑ ปฏิบัติงำนเลือกตั้งและสรรหำผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ.
๕.๒ ปฏิบัตงิ ำนสรรหำคณะกรรมกำรนิเทศ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)
๕.๓ ปฏิบัตงิ ำนสรรหำคณะกรรมกำรผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในคุรสุ ภำ
๕.๔ ปฏิบัตงิ ำนเลือกตั้งและสรรหำคณะกรรมกำรผู้แทน สกสค.
/๕.๕ ปฏิบัติงำนเลือกตั้ง...
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๕.๕ ปฏิบัตงิ ำนเลือกตั้งและสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรอื่น ๆ
๕.๖ จัดทำข้อมูล-ทะเบียนประวัติของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ
ของสำนักงำน
๖. งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖.๑ ออกหนังสือรับรองกำรกู้เงินสวัสดิกำรเพือ่ ที่อยูอ่ ำศัยของสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ
๖.๒ ออกหนังสือรับรองกำรกู้เงินสวัสดิกำรเงินกู้สินเชือ่ ทุกประเภทของสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ
๖.๓ จัดทำและประชำสัมพันธ์กำรทำประกันชีวิตของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำน และ
สถำนศึกษำในสังกัด
๖.๔ งำนตรวจสุขภำพประจำปี
๗. ปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรขอชื่ออำคำร กำรขอพระรำชทำนนำมอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง หรือ
สถำนที่รำชกำร กำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์ และกำรขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จพระรำชดำเนิน
๘. งำนกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
๙. งำนคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๐. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองและโรคติดต่อต่ำง ๆ
ภำยในสำนักงำน
๑๑. ปฏิบัติงำนประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนหนังสือลับ
๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวปิยธิดำ ศรีธร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงยุภำ ประจงจัด ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยธันนธร กุศล ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มอำนวยกำร
2. งำนทำลำยหนังสือรำชกำร
3. งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๑ ควบคุม ดูแล กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร ระบบ Amss++ , Smart Obec
ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดฉะเชิงเทรำและหนังสือรำชกำรทีเ่ ป็นเอกสำรจำกโรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงำนภำยนอก
๓.๒ ควบคุม ดูแล กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุทำงไปรษณีย์
๓.๓ ควบคุม ดูแล หลักฐำนกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเก็บรักษำให้เรียบร้อย
สำมำรถตรวจสอบได้
/๓.๔ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับ...
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๓.๔ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกำศของสำนักงำน
และจัดทำทะเบียนระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และประกำศของสำนักงำน
๓.๕ ควบคุมและจัดทำระบบงำนเก็บรักษำและกำรยืมหนังสือรำชกำร
๔. จัดทำ ควบคุมสมุดตรวจรำชกำร สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศของสำนักงำน
๕. จัดทำ ควบคุม ดูแล กำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
พร้อมทั้งสรุปรำยงำนผลกำรลงเวลำมำปฏิบัตงิ ำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบทุกวัน
๖. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลำของบุคลำกรในสำนักงำน งำนทะเบียนวันลำ และสรุปกำรลำ
ทุกชนิดในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ
๗. ควบคุมกำรออกเลขหนังสือส่งของกลุ่มอำนวยกำร
๘. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลดใช้กระดำษของสำนักงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
๙. ปฏิบัติงำนลดใช้งำนพลังงำน กำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำน และจัดทำรำยงำน
กำรประหยัดพลังงำนของสำนักงำนทำงระบบ E-Report
๑๐. งำนอำคำรสถำนที่และสิง่ แวดล้อม
๑๐.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ปฏิบัติงำนบริกำรอำคำรสถำนที่
๑๐.๓ ควบคุม ดูแล กำรใช้หอ้ งประชุม
๑๐.๔ ปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษำควำมปลอดภัย
ประจำเดือน จัดทำและควบคุมสมุดเวรรักษำควำมปลอดภัย และตรวจสอบกำรรำยงำนกำรอยู่เวรรักษำ
ควำมปลอดภัยประจำวัน
๑๐.๕ ช่วยงำนตกแต่งอำคำรสถำนที่และประดับธงเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
1๑. ดำเนินกำรแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร คำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก ให้กลุ่มและโรงเรียนในสังกัดทรำบ พร้อมทั้งเก็บรักษำให้เรียบร้อย
สำมำรถตรวจสอบได้
12. งำนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
13. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดบุคลำกรเข้ำร่วมงำนพิธีสำคัญต่ำง ๆ และวันสำคัญต่ำง ๆ
14. ปฏิบัติงำนคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบ KRS
๑5. ประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร
๑6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นายธันนธร กุศล ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้มอบหมำยให้
นายธัญพิสิษฐ์ แก้วสุกใส ปฏิบัติหน้ำที่แทน
/นำยธัญพิสิษฐ์ แก้วสุกใส...

7
นายธัญพิสิษฐ์ แก้วสุกใส พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษ
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นสำรบรรณกลำงของสำนักงำน
๑.๒ ปฏิบัติงำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ระบบ Amss++ , Smart Obec , ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และหนังสือรำชกำรที่เป็นเอกสำรจำกโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก
๑.๓ นำหนังสือต่ำง ๆ ที่ลงทะเบียนรับ แจกจ่ำยไปตำมกลุ่มต่ำง ๆ
๑.๔ ออกเลขหนังสือส่งของกลุ่มอำนวยกำร
๑.๕ ควบคุมกำรออกเลขหนังสือส่งและทะเบียนหนังสือส่งของสำนักงำน
๑.๖ จัดทำหลักฐำนกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเก็บรักษำให้เรียบร้อยสำมำรถ
ตรวจสอบได้
๑.๗ ออกเลขคำสั่งและจัดทำทะเบียนคำสั่ง
๑.๘ เก็บสำเนำหนังสือรำชกำร สำเนำคำสั่ง สำเนำประกำศของสำนักงำนให้เรียบร้อย
และสำมำรถตรวจสอบได้
๑.๙ จัดทำระบบงำนเก็บ-ยืมหนังสือรำชกำร
๒. งำนรับ- ส่งเอกสำรและพัสดุไปรษณีย์
๒.๑ รับหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุทำงไปรษณีย์ พร้อมทั้งแยกจดหมำยรำชกำร
และจดหมำยส่วนตัวแจกจ่ำยให้บุคลำกร
๒.๒ นำหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุส่งไปรษณียแ์ ละส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๒.๓ เก็บรวบรวมใบนำส่งไปรษณียพ์ ร้อมทั้งสรุปส่งให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำไปรษณีย์ทุกเดือน
๓. จัดทำ ควบคุมสมุดตรวจรำชกำร สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
4. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลดใช้กระดำษของสำนักงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
5. จัดทำบัญชีลงเวลำปฏิบัตริ ำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในสำนักงำน
6. งำนทำลำยหนังสือรำชกำร
7. ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มอำนวยกำร
๘. . ประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร

/๙. ดำเนินกำรแจ้ง...
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๙. ดำเนินกำรแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร คำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก ให้กลุ่มและโรงเรียนในสังกัดทรำบ พร้อมทั้งเก็บรักษำให้เรียบร้อยสำมำรถ
ตรวจสอบได้
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยธัญพิสษิ ฐ์ แก้วสุกใส ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงอรษำ ล้อคำ ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ระดับ ส ๔ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนกำรรับ – ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร
๒. งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำรของบุคลำกรในสำนักงำน
๓. งำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๕. ปฏิบัติงำนเชิญผู้บริหำรระดับสูงมำเป็นประธำนในงำน/กิจกรรมต่ำง ๆ
๖. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเชิญผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ รองผูอ้ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ประชุม กำรร่วมงำนพิธีต่ำง ๆ หรือเป็นประธำนเปิด-ปิดในพิธีกำรต่ำง ๆ
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๗. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรไปรำชกำร พร้อมทั้งสรุปกำรไปรำชกำรของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ
ทุกเดือน
๘. งำนกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
๙. ปฏิบัติงำนประชุมบุคลำกรในสำนักงำน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงอรษำ ล้อคำ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน

/นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์...
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นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
1. งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๑ กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร ระบบ Amss++ , Smart Obec
ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดฉะเชิงเทรำและหนังสือรำชกำรทีเ่ ป็นเอกสำร จำกโรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงำนภำยนอก
๒.๒ กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุทำงไปรษณีย์
3. งำนเกี่ยวกับกำรเชิญผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ประชุม หรือเป็นประธำนเปิด-ปิดในพิธีกำรต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
4. ปฏิบัติงำนประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๕. งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕.๑ งำนออกหนังสือรับรองกำรกู้เงินสวัสดิกำรเพื่อที่อยู่อำศัยของสถำนบันกำรเงินต่ำง ๆ
๕.๒ งำนออกหนังสือรับรองกำรกู้เงินสวัสดิกำรเงินกู้สนิ เชือ่ ทุกประเภทของสถำบันกำรเงินต่ำงๆ
๕.๓ งำนตรวจสุขภำพประจำปี
๖. ปฏิบัติงำนกำรประชุมบุคลำกรในสำนักงำน
๗. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดบุคลำกรเข้ำร่วมงำนพิธีสำคัญต่ำง ๆ และวันสำคัญต่ำง ๆ
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
มอบหมำยให้ นำงอรษำ ล้อคำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยกิตติคุณ เนำวโอภำส พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
๒. งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๒.๑ รวบรวมข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยในและภำยนอกองค์กร
จัดทำทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ และบุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์
๒.๒ จัดทำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติและรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำย
กำรประชำสัมพันธ์
๒.๓ รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
/๒.๔ วำงแผน วิเครำะห์...
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๒.๔ วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรพัฒนำสือ่ ไอที เลือกสือ่ ให้ตอบสนอง
จุดมุ่งหมำย ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบ
กำรติดต่อประสำนงำนให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์และ
สถำนศึกษำ
๒.๕ ติดตำมข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ ผลิตสือ่ ประชำสัมพันธ์
ด้วยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ (e-Network)
๒.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์โดยให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์
๒.๗ ตรวจสอบ ประเมินผล กำรประสำนงำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ แล้วนำผลมำวำงแผน
พัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๓. งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
๓.๑ จัดระบบ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงำน
และสำธำรณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรูปแบบอื่น
๓.๒ จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนและสถำนศึกษำ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๓.๓ ผลิตสื่อข้อมูลข่ำวสำร บทควำม วำรสำร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอืน่
๓.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำน ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ภำพอืน่ ๆ
๓.๕ ประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ ตลอดจนติดตำม
ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพือ่ นำไปพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ
๔. งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๔.๑ จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรผลงำนของสำนักงำนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์และรูปแบบอื่น
๔.๒ จัดระบบรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนของสำนักงำนและสถำนศึกษำ
๔.๓ จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร หรือคลังข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบเอกสำร และ
ระบบอิเลคทรอนิกส์
๔.๔ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำย ผ่ำนสื่อทุกแขนงและเครือข่ำย
กำรประชำสัมพันธ์ ต่อสำธำรณชน
๕. งำนประสำนงำนข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่จะต้องติดต่อประสำนงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
๖. จัดทำ กำกับ ดูแล เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๗. ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
๘. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน
๙. ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล
/๑๐. ให้บริกำร...
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๑๐. ให้บริกำรกำรซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภำยในสำนักงำน
๑๑. ควบคุม ดูแล กำรประชุมด้วยระบบคอนเฟอเรนส์
๑๒. ปฏิบัติงำนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
๑๓. เป็นนำยทะเบียนควบคุมกำรออกเลขใบประกำศเกียรติบัตร
๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ Admin ระบบ Amss++
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถสำรอง
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยกิตติคุณ เนำวโอภำส ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
มอบหมำยให้ นำยธันนธร กุศล ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยสมภพ แดดภู่ ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ตำแหน่งพนักงำนขับรถ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๓๗๓๒ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำย ต่อผู้ควบคุม
รถยนต์ เพื่อดำเนินกำรซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ ให้ปฏิบัติหน้ำที่คัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร ณ จุดคัดกรอง
และช่วยงำนถ่ำยเอกสำร
๘. ช่วยงำนตกแต่งอำคำรสถำนที่และประดับธงเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นำยวุฒิชัย จันทร์นอ้ ย พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งพนักงำนขับรถ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบ ดูแลรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๓๗๓๓ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำยต่อผู้ควบคุม
รถยนต์ เพื่อดำเนินกำรซ่อม
/๕. เก็บรวบรวม...
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๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ ให้ปฏิบัติหน้ำที่คัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร ณ จุดคัดกรอง
และช่วยงำนถ่ำยเอกสำร
๘. งำนตกแต่งอำคำรสถำนที่และประดับธงเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นำยธีรภัทร อ้นเกษม พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งพนักงำนขับรถ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์อีซุซุ หมำยเลขทะเบียน กท ๗๙๗๐ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำยต่อผู้ควบคุม
รถยนต์เพือ่ ดำเนินกำรซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ ให้ปฏิบัติหน้ำที่คัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร ณ จุดคัดกรอง
และช่วยงำนถ่ำยเอกสำร
๘. ช่วยงำนตกแต่งอำคำรสถำนที่และประดับธงเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นำงสำวรำตรี ดิสริยะกุล พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำนฯ ห้องปฏิบัติงำน ห้องประกอบกำรต่ำง ๆ
และห้องน้ำ พร้อมตรวจเช็คควำมสะอำดเรียบร้อยตำมห้องต่ำง ๆ ตลอดวัน และเปิด – ปิด
อำคำรสำนักงำน
๒. ดูแลรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงำนฯ ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้กำรได้อยู่เสมอ
๓. จัดหำ ดูแล ปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและไม้อื่น ๆ ตัดหญ้ำในบริเวณ
สำนักงำนฯ ทั้งหมด
๔. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนฯ ทุกคน
ตำมที่ได้รับกำรร้องขอและบุคคลอื่น ๆ ที่มำติดต่อรำชกำร
/๕. จัดหำน้ำดื่ม...
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๕. จัดหำน้ำดื่มไว้สำหรับบริกำรข้ำรำชกำรและผู้มำติดต่อ
๖. ช่วยงำนตกแต่งอำคำรสถำนที่และประดับธงเนือ่ งในวันสำคัญต่ำง ๆ
๗. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำนฯ
๘. จัดเตรียมสถำนที่เกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำและแขกผู้มำเยือน
9. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ ให้ปฏิบัติหน้ำที่คัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร ณ จุดคัดกรอง และ
ช่วยงำนถ่ำยเอกสำร
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นายกิตติ พุฒิพรสกุล พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่ง ยำมรักษำกำรณ์ มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรผ่ำนเข้ำ-ออก อำคำรที่ทำกำร ตรวจสอบบุคคลต่ำงๆ
ที่จะเข้ำมำในบริเวณ โดยกำรสอบถำมและอำจปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรตรวจค้นบุคคลนั้นด้วย ในกรณีที่บุคคล
นั้นมีพฤติกรรมน่ำสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ำมำในบริเวณสำนักงำนฯ
๒. ดูแล ป้องกันควำมเสียหำยของทรัพย์สินที่อยู่ภำยในบริเวณอำคำร
๓. ดูแลควำมปลอดภัยทั่ว ๆ ไปโดยเฉพำะด้ำนอัคคีภัย โจรกรรมและอื่นๆ รวมถึงกำรช่วยขจัด
กำรสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์ เช่น กำรปิดน้ำและไฟฟ้ำที่เปิดทิ้งไว้
๔. ดูแลตรวจตรำควำมเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปโดยรอบอำคำร
๕. รำยงำนเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
6. รดน้ำต้นไม้ทุกวัน
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
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กลุ่มนโยบำยและแผน
นำงสำวนภำพร สะมัน ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๐ ปฏิบัตหิ น้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำหนดแผนงำน มอบหมำยงำน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำปรึกษำแนะนำ และ
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม ตำมขอบข่ำยภำรกิจ กลุ่มงำนธุรกำร กลุ่มงำนข้อมูล
สำรสนเทศ กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและ
รำยงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม เพื่อพัฒนำงำนของกลุ่ม และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรภำยในกลุ่มให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัตงิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นระบบและมีมำตรฐำน
๔. เสนอควำมเห็น รำยงำนและให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บังคับบัญชำตำมบทบำทหน้ำที่
๕. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
เรียบร้อย
๖. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๑ ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
๒.๒ ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
๒.๓ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม ประเมินสถำนภำพของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
จัดทำแผนที่ตั้งสถำนศึกษำ
๒.๔ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๕ กำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๖ กำหนดผลผลิต เป้ำหมำย ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย กรอบแผนงำน โครงกำร
๒.๗ นำเสนอแผนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เผยแพร่ตอ่
สำธำรณชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒.๘ สนับสนุนช่วยเหลือสถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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๓. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๓ กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๔ นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพือ่ ขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
๓.๕ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ สำธำรณชน
๓.๖ ดำเนินกำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
๓.๗ สนับสนุนช่วยเหลือสถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๘ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๔. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/กลุม่ จังหวัด สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
๖. จัดทำแผนร่วมกับหน่วยงำนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน
๗. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์จัดทำแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก
กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๑. จัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจำปี งบลงทุน
๑.๑ ค่ำครุภัณฑ์
๑.๒ ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ
๑.๓ ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุดเสียหำย
และประสบอุบัติภัย/อุทกภัย/วำตภัย
๑.๔ ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
๑.๕ งบตำมนโยบำยรัฐบำล
๒. ร่วมจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจำปี งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๓. กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
๔. กำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
๕. กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย
๖. กำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
/๗. รำยงำนผล...
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๗. รำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง
ตำมเว็บไซต์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนด
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่นำงสำวนภำพร สะมัน ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล หรือ นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว หรือว่ำที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ
หรือ นำงสำวน้ำผึ้ง ศรีบัว ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๑. จัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจำปี งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑ ค่ำเช่ำบ้ำน
๑.๒ ค่ำเช่ำที่ดิน (วัดร้ำง)
๑.๓ ค่ำตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง
๑.๔ ค่ำตอบแทนวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำมศึกษำรำยชั่วโมง
๑.๕ ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
๑.๖ ค่ำตอบแทนจ้ำงครูสำขำขำดแคลนตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทั้งระบบ
๑.๗ ค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือนแก้ปญ
ั หำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต
๑.๘ ค่ำตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิกำรในโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม
๑.๙ ค่ำตอบแทนจ้ำงครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
๑.๑๐ ค่ำตอบแทนจ้ำงครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริ และ
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
๑.๑๑ ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนนักกำรภำรโรง
๑.๑๒ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (Lab Boy)
๑.๑๓ ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบตั ิงำนครูธุรกำรโรงเรียน
๑.๑๔ ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๑๕ ค่ำตอบแทนพิเศษในกรณีที่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
เงินเดือนเต็มขั้น
๑.๑๖ ค่ำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
๑.๑๗ โต๊ะ – เก้ำอี้นักเรียน
๑.๑๘ ค่ำวัสดุกีฬำ และอืน่ ๆ
/๒. จัดตั้งและจัดสรร...
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๒. จัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจำปี งบบุคลำกร
๒.๑ ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๓. จัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจำปี งบเงินอุดหนุน
๓.๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน รำยกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓.๒ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน)
๓.๓ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน)
๓.๔ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำและประปำ)
๔. กำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
๕. ร่วมรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ตำมเว็บไซต์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
๑. ร่วมจัดทำกำรขออนุมัติเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
๑. ร่วมจัดทำกำรตรวจติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. ร่วมจัดทำกำรตรวจติดตำม และรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๓. ร่วมจัดทำกำรติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของศึกษำธิกำรภำค/
ศึกษำธิกำรจังหวัด
๔. ร่วมจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๕. ร่วมเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ร่วมจัดสรรงบประมำณที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวนภำพร สะมัน หรือ นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว หรือว่ำที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ หรือ นำงสำวน้ำผึง้
ศรีบัว ปฏิบัติหน้ำที่แทน
/นำงสำวสำยน้ำผึ้ง...
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นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ 36
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
กลุ่มงำนธุรกำร
นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำน
ดังนี้
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนธุรกำร ดังนี้
๑. รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มทรำบ
๒. ตรวจสอบและควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำน และ
สถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
๔. จัดทำรำยละเอียดข้อมูล และบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
๕. จัดทำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ในส่วน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน
๖. ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนโยบำยและแผน
๗. จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. จัดหำพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล ดังนี้
๑. ร่วมจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๒. ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS)
๔. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mes)
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ดังนี้
๑. เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จัดสรรงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ ดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงำนกำรจัดตัง้ และจัดสรรงบประมำณประจำปี งบลงทุน
๑.๑ ค่ำครุภัณฑ์
๑.๒ ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น
/1.3 ค่ำปรับปรุง...
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๑.๓ ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุดเสียหำย
และประสบอุบัติภัย/อุทกภัย/วำตภัย
๑.๔ ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
๑.๕ งบตำมนโยบำยรัฐบำล
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ ดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ ให้คำแนะนำ ติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
สำรสนเทศตำมฐำนข้อมูลกลำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๑ กำรจัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลระดับสถำนศึกษำ (Data Management
Center : DMC) ระยะที่ ๑ (๑๐ มิ.ย.) ระยะที่ ๒ (๑๐ ธ.ค.)
๑.๒ กำรจัดทำข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ (ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม)
๑.๓ กำรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Education Management
Information System : EMIS)
๑.๔ ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
๑.๕ ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)
๒. ควบคุมระบบโปรแกรม Database Server
๓. จัดทำ พัฒนำ ควบคุมระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ และระดับศูนย์ปฏิบัติกำรโรงเรียน
๔. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงเว็บไซต์และกำกับดูแลระบบเครือข่ำย School For Web
๕. ซ่อมบำรุงและติดตั้งโปรมแกรมระบบปฏิบัติกำร
๖. ส่งรำยงำนตรวจสอบประเมินผลโครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษำธิกำร
ตรวจสอบกำรส่งบันทึกข้อมูลเร่งด่วนผ่ำนทำงเว็บไซต์ (DATA ON WEB)
๗. กำรจัดทำรำยงำนข้อมูลสถิติเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศสู่สำธำรณชน บุคคล และ
ส่วนรำชกำรอื่น ๆ
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวนภำพร สะมัน หรือ นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล หรือนำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว
หรือ นำงสำวน้ำผึ้ง ศรีบัว หรือว่ำที่ ร.ต. รังสรรค์ อินทะโชติ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
นำงสำวน้ำผึ้ง ศรีบวั พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรตรวจติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
๑.๑ ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ รวมทัง้ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๒ ติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพือ่ กำกับ ติดตำม เร่งรัด
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผน
๑.๓ จัดทำเครื่องมือกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๑.๔ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. กำรตรวจติดตำม และรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๒.๑ รวบรวมศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำย
กำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
สำนักนำยกรัฐมนตรี
๒.๒ ประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศ และตรวจรำชกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร เสนอผู้มีอำนำจและแจ้งผู้เกีย่ วข้อง
ให้นำข้อเสนอไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
๒.๔ สรุปและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓. ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของศึกษำธิกำรภำค/ศึกษำธิกำรจังหวัด
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดฉะเชิงเทรำ)
๗. จัดสรรงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดฉะเชิงเทรำ)
๘. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (จังหวัดฉะเชิงเทรำ)
๙. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั กำรจัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๐. รวบรวมศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร่วมกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
/๑๑. รวบรวม ศึกษำ...
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๑๑. รวบรวมศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปีจังหวัด และ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
๑๒. ศึกษำ วิเครำะห์ กำรขอจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๓. ศึกษำ วิเครำะห์กำรขอขยำยชั้นเรียนของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๔. ศึกษำ วิเครำะห์กำรขอเปลี่ยนชือ่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๕. กำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวน้ำผึ้ง ศรีบัว ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวนภำพร สะมัน หรือ นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล หรือนำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว
หรือ ว่ำที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
กลุ่มงำนธุรกำร
ว่ำที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ และปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนธุรกำร ดังนี้
๙. รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มทรำบ
๑๐. ตรวจสอบและควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน
๑๑. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำน และ
สถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
๑๒. จัดทำรำยละเอียดข้อมูล และบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
๑๓. จัดทำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ ในส่วนของ
กลุ่มนโยบำยและแผน
๑๔. ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนโยบำยและแผน
๑๕. จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๖. จัดหำพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล ดังนี้
๕. ร่วมจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๖. ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS)
๘. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mes)
/ปฏิบัติหน้ำที่...
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ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ดังนี้
๓. เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. จัดสรรงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ ดังนี้
๒. ช่วยปฏิบัติงำนกำรจัดตัง้ และจัดสรรงบประมำณประจำปี งบลงทุน
๑.๑ ค่ำครุภัณฑ์
๑.๒ ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น
๑.๓ ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุดเสียหำย
และประสบอุบัติภัย/อุทกภัย/วำตภัย
๑.๔ ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
๑.๕ งบตำมนโยบำยรัฐบำล
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ ดังนี้
๒. ช่วยปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ ให้คำแนะนำ ติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
สำรสนเทศตำมฐำนข้อมูลกลำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๑ กำรจัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลระดับสถำนศึกษำ (Data Management
Center : DMC) ระยะที่ ๑ (๑๐ มิ.ย.) ระยะที่ ๒ (๑๐ ธ.ค.)
๑.๒ กำรจัดทำข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ (ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม)
๑.๓ กำรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Education Management
Information System : EMIS)
๑.๔ ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
๑.๕ ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)
๒. ควบคุมระบบโปรแกรม Database Server
๓. จัดทำ พัฒนำ ควบคุมระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ และระดับศูนย์ปฏิบัติกำรโรงเรียน
๔. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงเว็บไซต์และกำกับดูแลระบบเครือข่ำย School For Web
๕. ซ่อมบำรุงและติดตั้งโปรมแกรมระบบปฏิบัติกำร
๖. ส่งรำยงำนตรวจสอบประเมินผลโครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษำธิกำร
ตรวจสอบกำรส่งบันทึกข้อมูลเร่งด่วนผ่ำนทำงเว็บไซต์ (DATA ON WEB)
๘. กำรจัดทำรำยงำนข้อมูลสถิติเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศสู่สำธำรณชน บุคคล และ
ส่วนรำชกำรอื่น ๆ
/๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ...
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๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ ว่ำที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวนภำพร สะมัน หรือ นำงสำวกมลวรรณ เรืองไพศำล หรือ นำงสำวสำยน้ำผึ้ง หินแก้ว หรือ
นำงสำวน้ำผึ้ง ศรีบัว ปฏิบัตหิ น้ำที่แทน

/กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล...
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กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๑
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
๑.๑ งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๑.๒ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำศึกษำ (DLIT)
๑.๓ งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
๑.๔ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๕ งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๖ งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
๑.๗ งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๒.๑ จัดทำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของหน่วยงำน
๒.๒ งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสือ่ สำรโทรคมนำคม
๒.๓ งำนติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๒.๔ งำนศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์
๒.๕ งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร
๒.๖ งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสือ่ สำรโทรคมนำคม
๒.๗ งำนให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสือ่ สำรโทรคมนำคม
๒.๘ งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสือ่ สำรโทรคมนำคม
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๓. งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๑ กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
๓.๒ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๓ กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๔ กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๕ กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน
๓.๖ กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๓.๗ กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำน เพือ่ นำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสือ่ สำร
โทรคมนำคม
๓. ปรับปรุงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๔. จัดทำสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๕. ดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๖. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 9
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
งำนบริหำรกำรเงิน งำนบริหำรงำนบัญชี งำนบริหำรพัสดุ และงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ของงำนที่เกิดขึ้น
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นสำคัญ
๒. วำงระบบกำรทำงำน มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ ปฏิบัติให้เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดต่องำนนั้น โดยยึดหลัก
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนให้ควำมเห็น
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรทีเ่ กี่ยวข้องก่อนเสนอ
รองผูอ้ ำนวยกำรฯ และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๔. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
๕. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๖. ประสำนกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัด และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ เพื่อให้งำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ดำเนินกำรไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
๗. ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรงำนกำรเงิน งำนบริหำรงำนบัญชี
งำนบริหำรงำนพัสดุ และงำนบริหำรงำนสินทรัพย์
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๙. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกเงินจำกระบบ GFMIS ก่อนทำกำรปลดบล็อก
๑๐. ดำเนินกำรตรวจสอบรำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกเงินของหน่วยงำนในระบบ GFMIS
๑๑. ดำเนินกำรเบิกเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ เงินวิทยฐำนะ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๑๒. ดำเนินกำรเบิกค่ำตอบแทนพิเศษเต็มขั้นของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๑๓. รับผิดชอบดูแลโปรแกรม E-money กำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบ
ประจำเดือน กำรจัดทำรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยประจำเดือนตำมโปรแกรม
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๑๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงิน กบข.
๑๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงิน กสจ.
๑๖. จัดทำรำยละเอียดกำรหักเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ ๓ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
สรุปกำรโอนเงินให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ และกำรชำระหนี้บุคคลที่ ๓
๑๗. จัดทำแบบ ภงด.๑ ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำ
๑๘. ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด
๑๙. ดำเนินกำรขอเปิดบัญชี ขอเปลี่ยนแปลงลำยมือชือ่ ผู้มอี ำนำจสั่งจ่ำยเช็คเงินฝำกธนำคำร
๒๐. ดำเนินกำรและควบคุมกำรรับ-จ่ำย เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้
แผ่นดินทุกประเภท
๒๑. ดำเนินกำรและควบคุมกำรจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๒๒. วิเครำะห์รำยรับ-จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดิน
เพื่อลงบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง และในระบบ GFMIS
๒๓. จัดทำรำยงำนประจำเดือนและรำยงำนประจำปี ตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง และ
ในระบบ GFMIS
๒๔. จัดทำบัญชียอ่ ยและทะเบียนคุมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรตรวจสอบพิสูจน์ยอดทำงบัญชี
๒๕. จัดทำรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรเพือ่ พิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี
๒๖. บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS และจัดทำรำยงำนประจำเดือน รำยงำนประจำปี
ในระบบ GFMIS ส่งสำนักงำนคลังจังหวัดและสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
๒๗. บันทึกล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ในระบบ GFMIS
พร้อมทั้งรวบรวมสัญญำกำรยืมเงินและเอกสำรประกอบเพื่อกำรตรวจสอบ
๒๘. บันทึกรับ และนำส่งเงินในระบบ GFMIS และเก็บรวบรวมใบนำส่งเงินทุกประเภท
(รำยได้แผ่นดินเบิกเกินส่งคืน เงินฝำกคลัง) เพื่อกำรตรวจสอบ และบันทึกในระบบ GFMIS
๒๙. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐำนทำงกำรเงิน เพื่อจัดทำงบเดือน และเก็บรักษำไว้
เพื่อกำรตรวจสอบ
๓๐. บันทึกกำรจ่ำยชำระเงิน (ใบสำคัญค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี)้ ในระบบ GFMIS
๓๑. จัดทำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร เพือ่ จัดส่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และสำนักงำนคลังจังหวัด
๓๒. ตรวจสอบรำยงำนกำรระบุคำ่ ใช้จ่ำยเข้ำสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
๓๓. ตรวจสอบและดำเนินกำรกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปีงบประมำณ กำรขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน
กำรขอผ่อนผันระยะเวลำกำรก่อหนี้ผูกพัน
/๓๔. จัดทำรำยงำน...
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๓๔. จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ใช้จ่ำยเงินงบประมำณในระบบ GFMIS ทุกสิ้นเดือน และ
ทุกสิ้นไตรมำส
๓๕. ดำเนินกำรรับ-จ่ำยเงินทดรองรำชกำร และจัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินทดรองรำชกำร
๓๖. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และรำยงำนเงินทดรองรำชกำรประจำเดือน
ส่งสำนักงำนคลังจังหวัด และสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และรำยงำนยอดเงินทดรองรำชกำรประจำปี
ส่งสำนักงำนคลังจังหวัด และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๓๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวณัฐนิ ี บุญสถำพรพงษ์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอรัญญำ พูลเกษม ปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
นำงอรัญญำ พูลเกษม ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ ๑๖ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ กำรดำเนินงำนและตรวจสอบงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ
๒. ดำเนินกำรวำงแผน เร่งรัด ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย
นโยบำย และมติคณะรัฐมนตรี
๓. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ในส่วนงำนทีเ่ กี่ยวข้อง และ
กำรขอผ่อนผันระยะเวลำกำรก่อหนี้ผูกพัน
๔. ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และรำยงำนสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
๕. รำยงำนผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำเดือน และสรุปผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
๖. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำง และสัญญำซื้อขำย สัญญำจ้ำง
๗. สำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของทุกกลุ่มในสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖
วำงแผนกำหนดเวลำ ตรวจสอบงบประมำณที่ต้องดำเนินกำรด้ำนจัดหำพัสดุของสำนักงำน
๘. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกเงินค่ำวัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๙. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกเงินค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๑๐. บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในระบบ e-GP
๑๑. จัดทำใบสั่งซื้อ/สัง่ จ้ำง กำรก่อหนี้ผูกพัน (PO) กำรตรวจรับ และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในระบบ GFMIS
/๑๒. ดำเนินกำร...
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๑๒. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกจ่ำยเงินงบลงทุน และ
เงินอื่น ๆ ในลักษณะรำยจ่ำยลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๑๓. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิกค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่ชำรุด
และประสบภัย ของโรงเรียนในสังกัด
๑๔. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และควบคุม
งำนก่อสร้ำง
๑๕. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๑๖. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกค่ำซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๑๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน
๑๘. จัดทำแบบ ภงด.๑ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ของค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน
๑๙. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรของโรงเรียนในสังกัด
๒๐. จัดทำแบบ ภงด.๑ก(พิเศษ) และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ของค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรของโรงเรียนในสังกัด
๒๑. ดำเนินกำรตรวจเอกสำรขอเบิกเงินค่ำเช่ำที่ดินวัดร้ำงของโรงเรียนในสังกัด
๒๒. สร้ำงรหัสสินทรัพย์ถำวรและบันทึกล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
๒๓. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนครุภัณฑ์
๒๔. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ควบคุม จัดเก็บและจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ รำยงำนรับ จ่ำย และยอดคงเหลือวัสดุสำนักงำนทุกสิ้นเดือน
๒๕. ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี และตีรำคำทรัพย์สินของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๒๖. ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมกำรยืม กำรส่งคืนพัสดุให้เป็นไปตำมกำหนด
๒๗. ดำเนินกำรเร่งรัดเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ทุกแผนงำน/โครงกำร
๒๘. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ในกำรบริหำรพัสดุ ที่รำชพัสดุ และอื่น ๆ แก่โรงเรียนในสังกัด และ
ข้ำรำชกำรในสังกัด
๒๙. ดำเนินกำรตรวจสอบและควบคุมกำรจัดทำข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS
๓๐. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ
๓๑. ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำรเรียน และสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ
๓๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุทุกรำยกำร
/๓๓. ดำเนินกำรควบคุม...
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๓๓. ดำเนินกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และ
รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมำณ ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
สำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด เพื่อขอรับกำรจัดสรรไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
๓๔. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
๓๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๓๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงอรัญญำ พูลเกษม ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ และ นำงสำววิภำวรรณ โพธิสอน ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวอรวรรณ อ้นเกษม พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรจัดทำเงินยืมทดรองรำชกำร เงินยืมรำชกำร จำกเงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร ทุกแผนงำน/โครงกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๒. ดำเนินกำรจัดทำเงินยืมทดรองรำชกำร เงินยืมรำชกำร จำกเงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร ทุกแผนงำน/โครงกำร ของโรงเรียนในสังกัด
3. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติกำรล้ำงหนีเ้ งินยืมรำชกำร
4.ดำเนินกำรเร่งรัด ติดตำม กำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมระเบียบ
5.ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม กำรอบรม สัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
6.ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม กำรอบรม สัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของโรงเรียนในสังกัด
7. ให้คำปรึกษำ แนะนำในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำรบำนำญ
และโรงเรียนในสังกัด
8.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
9.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวอรวรรณ อ้นเกษม ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยกฤษฎำ แจ่มทิม ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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นำงสำววิภำวรรณ โพธิสอน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
มีควำมรับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกเงินค่ำวัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๒. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกค่ำจ้ำงเหมำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๓. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกค่ำซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๔. จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง กำรก่อหนี้ผูกพัน (PO) กำรตรวจรับ และกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ในระบบ GFMIS
๕. บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบ e-GP
๖. ดำเนินกำรตรวจสอบและจัดทำข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS และทะเบียนคุมข้อมูลผู้ขำย
๗. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกค่ำซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๘. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ควบคุม จัดเก็บและจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ รำยงำนรับ-จ่ำยและยอดคงเหลือวัสดุสำนักงำนทุกสิน้ เดือน
๙. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
๑๐. ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมกำรยืม กำรส่งคืนพัสดุให้เป็นไปตำมกำหนด
๑๑. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรและขอเบิกเงินค่ำตอบแทนลูกจ้ำงอัตรำเหมำบริกำรและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๒. จัดทำรำยละเอียดสรุปกำรรับ-จ่ำย พร้อมกำรโอนเงินค่ำตอบแทนอัตรำเหมำบริกำร และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๓. จัดทำรำยละเอียดกำรนำส่งเงินประกันสังคม ค่ำตอบแทนลูกจ้ำง ค่ำตอบแทนอัตรำ
เหมำบริกำร และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๔. จัดทำแบบ ภงด.๑ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของลูกจ้ำง
อัตรำเหมำบริกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๕. จัดทำงบหน้ำรำยละเอียดประกอบกำรวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๑๖. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำววิภำวรรณ โพธิสอน ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอรัญญำ พูลเกษม และนำงสำวรัชนี บุญมำเลิศ ปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
/นำยกฤษฎำ แจ่มทิม...
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นำยกฤษฎำ แจ่มทิม พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำหลักฐำนขอรับเงินและบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension
ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำรบำนำญ ที่เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก และถึงแก่กรรม
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้ำรำชกำรบำนำญ
๓. จัดทำหลักฐำนกำรหมดสิทธิก์ ำรขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ กรณีข้ำรำชกำรบำนำญ
ถึงแก่กรรม ส่งกรมบัญชีกลำง
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรหักเงินชำระหนี้บุคคลที่ ๓ (สรจ.๖) ของข้ำรำชกำรบำนำญ ประจำเดือน
ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๕. ดำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ของข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำงประจำ
ที่เสียชีวิต
๖. ดำเนินกำรเบิกบำเหน็จตกทอดทำยำทของข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำงประจำ
๗. ดำเนินกำรเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.) กรณีเกษียณอำยุรำชกำร ลำออก
โครงกำรเกษียณก่อนกำหนด และถึงแก่กรรม
๘. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรกำรกู้เงินบำเหน็จค้ำประกันของข้ำรำชกำรบำนำญ
๙. ดำเนินกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติ ที่อยู่ เลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรและกำรโอน-รับย้ำย
ของข้ำรำชกำรบำนำญในระบบ e-pension
๑๐. จัดส่งหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยประจำปี ให้แก่ข้ำรำชกำรบำนำญ
๑๑. แจ้งยอดรำยกำรอนุมัติเงินประจำงวดทุกแผนงำน/โครงกำร ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง
และโรงเรียนในสังกัด
๑๒. บันทึกข้อมูลโปรแกรมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๓. รำยงำนแผน-ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ไปยังสำนักงำนคลังจังหวัด ภำยในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป
๑๔. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกและขออนุมัตเิ บิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม กำรอบรม สัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๑๕. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญ
๑๖. จัดทำหนังสือรับรองสิทธิเ์ กี่ยวกับเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
และข้ำรำชกำรบำนำญ
/๑๗. ดำเนินกำรลงรับ...

33
๑๗. ดำเนินกำรลงรับหนังสือรำชกำร นำลงทะเบียนตำมระบบงำนสำรบรรณ และนำส่งให้
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑๘. จัดทำงบหน้ำรำยละเอียดประกอบกำรวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๑๙. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยกฤษฎำ แจ่มทิม ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ และ นำงสำวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวรัชนี บุญมำเลิศ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบตั ิหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญ
๒. จัดทำหนังสือรับรองสิทธิเ์ กี่ยวกับเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
และข้ำรำชกำรบำนำญ
๓. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนนักเรียนปฏิบัติงำนในระหว่ำง
ปิดภำคเรียน
๔. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำม
๕. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติเบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำน
นอกเวลำรำชกำร
๖. ดำเนินกำรขออนุมัติจ่ำยเช็ค เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดิน
(เฉพำะเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
๗. ดำเนินกำรจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๘. จัดทำรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งแจ้ง
กำรโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินทรำบ
๙. ตรวจสอบและแจ้งกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แก่ผู้มีสิทธิตอ่ ไป
๑๐. รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐำน
กำรจ่ำยเงินประจำวัน เสนอผูบ้ ังคับบัญชำ และส่งมอบเอกสำรให้งำนบัญชี
๑๑. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรและขอเบิกเงินค่ำตอบแทนลูกจ้ำงชั่วครำวและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
12. ดำเนินกำรรับ – จ่ำย เงินสด และออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
/๑๓. นำส่งเงินรำยได้...
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13. นำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน เงินงบประมำณ (เบิกเกินส่งคืน) เงินนอกงบประมำณ
(เงินประกันสัญญำ และรำยได้สถำนศึกษำ) นำเงินส่งคลังจังหวัด และนำฝำกธนำคำร
14. จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
15. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับฝำกเงินประกันสัญญำ รำยได้สถำนศึกษำ
๑๖. บันทึกรับ – ส่งเงินในระบบ GFMIS และเก็บรวบรวมใบนำส่งเงินทุกประเภท
(รำยได้แผ่นดินเบิกเกินส่งคืน เงินฝำกคลัง) เพื่อกำรตรวจสอบ บันทึกในระบบ GFMIS
๑๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกถอนเงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ
๑๘. จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ และเงินรำยได้สถำนศึกษำ
๑๙. ดำเนินกำรรับ-จ่ำยเงินทดรองรำชกำร และจัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินทดรองรำชกำร
๒๐. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และรำยละเอียดบัญชียอ่ ยต่ำง ๆ
๒๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่ำครองชีพ
ชั่วครำว ของพนักงำนรำชกำร
๒๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนรำชกำร
๒๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทั้งระบบ
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๒๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
๒๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิกำร และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
๒๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือน โครงกำรแก้ปัญหำ
สถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๒๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนครูโครงกำรห้องเรียนพิเศษ (Lab boy) และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๒๘. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูประจำพักนอนและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
๒๙. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูปฏิบตั ิงำนในโรงเรียนโครงกำร
พระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๓๐. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำบุคลำกรของโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกร
ของโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน
/๓๑. ดำเนินกำรจัดทำ...
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๓๑. ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดสรุปกำรรับ-จ่ำย พร้อมกำรโอนเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชัว่ ครำวของโรงเรียนในสังกัด ทุกโครงกำร
๓๒. ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดกำรนำส่งเงินประกันสังคมของพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ของโรงเรียนในสังกัด ทุกโครงกำร
๓๓. จัดทำแบบ ภงด. ๑ก(พิเศษ) และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ของพนักงำนรำชกำร และอัตรำจ้ำงชั่วครำวของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ
๓๔. จัดทำหนังสือรับรองค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชัว่ ครำว ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด ที่เบิกจ่ำยทุกแผนงำน/โครงกำร
๓๕. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
๓๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๓๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวรัชนี บุญมำเลิศ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ และ นำยกฤษฎำ แจ่มทิม ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวสุมนรัตน์ สุทธิศนั สนีย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจสอบหลักฐำนและขออนุมัติเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนในสังกัด
๒. ตรวจสอบหลักฐำนขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน จัดทำรำยละเอียดกำรโอนเงินอุดหนุนต่ำง ๆ
ของโรงเรียนในสังกัด
๓. รวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด กรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัด
๔. ดำเนินกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรำยงำน
กำรใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมำณ ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และสำรวจ
ควำมต้องกำรกำรใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด เพื่อขอรับกำรจัดสรรไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๕. ดำเนินกำรลงรับหนังสือรำชกำร นำลงทะเบียนตำมระบบงำนสำรบรรณ และนำส่งให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๖. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน ขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนแปลงบ้ำนเช่ำ
ต่อสัญญำเช่ำ ของผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร ขออนุมัติเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน จัดทำทะเบียนคุม
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด
/๗. รำยงำนขอเงิน...
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๗. รำยงำนขอเงินจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำนรำยบุคคลประจำปีและรำยงำนของบประมำณ
เพิ่มเติม ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน
๘. รำยงำนกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร แจ้งรำยชือ่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของ
เจ้ำของบ้ำนเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำและจำนวนเงินค่ำเช่ำบ้ำนในรอบปีให้แก่สว่ นรำชกำรที่เกีย่ วข้อง
๙. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกถอนเงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ
๑๐. จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ และเงินรำยได้สถำนศึกษำ
11. จัดทำทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
๑๒. แจ้งข้อมูลกำรโอนเงินขึน้ เว็บไซต์
๑๓. แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ และแจ้งโรงเรียนในสังกัด
๑๔. จัดทำงบหน้ำรำยละเอียดประกอบกำรวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๑๕. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวสุมนรัตน์ สุทธิศันสนีย์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ และนำยกฤษฎำ แจ่มทิม ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. แจ้งยอดรำยกำรอนุมัตเิ งินประจำงวดทุกแผนงำน/โครงกำร ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และ
โรงเรียนในสังกัด
๒. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
๓. จัดทำรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในระบบ GFMIS ทุกสิ้นเดือนและกระทบยอด
กับทะเบียนคุมประจำงวด
๔. ดำเนินกำรตรวจสอบเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน พร้อมรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เบิกแทนกัน แจ้งให้เจ้ำของงบประมำณทรำบ
๕. จัดทำเอกสำรขออนุมัติวำงฎีกำขอเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินงบประมำณ
เบิกแทนกัน
๖. จัดทำงบหน้ำรำยละเอียดประกอบกำรวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
๗. จัดทำทะเบียนคุมฎีกำและเอกสำรขอเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
ในระบบ GFMIS
/๘. จัดทำรำยงำน...
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๘. จัดทำรำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกประจำวันของหน่วยงำนในระบบ GFMIS
๙. จัดทำรำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกประจำเดือนของหน่วยงำนในระบบ GFMIS เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคลังจังหวัด ภำยในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๑๐. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐำนกำรเงินเพื่อจัดทำงบเดือน และเก็บรักษำไว้เพือ่ กำรตรวจสอบ
๑๑. บันทึกกำรจ่ำยชำระเงิน (ใบสำคัญค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี)้ ในระบบ GFMIS
๑๒. จัดทำรำยงำนกำรชำระเงินกรณีจ่ำยตรงผู้ขำย ในระบบ GFMIS และแจ้งกำรโอนเงิน
พร้อมนำส่งใบรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ผู้ขำย
๑๓. บันทึกปรับปรุงรหัสกิจกรรมย่อย และตรวจสอบรำยงำนกำรระบุค่ำใช้จ่ำยเข้ำสู่กิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS
๑๔. บันทึกล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในงบประมำณ ในระบบ GFMIS พร้อมทั้งรวบรวมสัญญำ
กำรยืมเงินและเอกสำรประกอบ เพือ่ กำรตรวจสอบ
๑๕. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐำนทำงกำรเงิน เพื่อจัดทำงบเดือน และเก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัย
เพื่อกำรตรวจสอบ
16. ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง ของรถรำชกำรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
1๗. จัดทำทะเบียนคุมงำนที่เกี่ยวข้อง
1๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
1๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนำ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
มอบหมำยให้ นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์ และนำยกฤษฎำ แจ่มทิม ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงจินดำวรรณ บรรหำรบุตร ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ ๑๗ ปฏิบัติหน้ำที่ผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบุคคลของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ควำมยำก คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ กำกับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชำบุคลำกร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
๑. ดำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
๒. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสำเร็จตำมหลักบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัตงิ ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ โดยยึดมั่น
ระเบียบวินัย จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
๔. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบตั ิงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ของผู้เรียน
๕. วินิจฉัย แก้ปัญหำ ข้อขัดข้องต่ำง ๆ ในเรื่องงำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำย
๖. ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ ตอบปัญหำและชี้แจงเรือ่ งต่ำง ๆ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๗. กำกับ ดูแล งำนธุรกำร งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง งำนสรรหำและ
บรรจุแต่งตั้ง งำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ งำนพัฒนำบุคลำกร และงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร
๘. กำรแต่งตั้งย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๙. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร
๑๐. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุมเพือ่ เสนอที่ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีทผี่ ู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
มอบหมำยให้นำงจันทิมำ เทศนำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล แทน

/นำงจันทิมำ เทศนำ...
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นำงจันทิมำ เทศนำ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
๒. กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
๓. กำรบริหำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๔. กำรเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้ำงประจำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร(ว่ำง) เป็นตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร
๕. กำรบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชัว่ ครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร
๖. งำนตัดโอนอัตรำกำลังและกำรสับเปลีย่ นตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจำ
๗. กำรประเมินค่ำงำนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
๘. กำรวำงแผนบริหำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
จำแนกรำยสถำนศึกษำ
๙. กำรจัดตั้งอัตรำกำลังใหม่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกรณี
๑๐. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผูส้ อน
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจำ
๑๒. กำรเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๓. กำรปรับปรุงตำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตำมเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๑๔. กำรขอเปลี่ยนสำยงำนของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ กรณีตำแหน่งว่ำง
๑๕. กำรบันทึกข้อมูลกำรจัดชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.
๑๖. กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครู (๑๐ มิถุนำยน ของทุกปี) ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.
๑๗. กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครูตำมมำตรกำรปรับขนำดกำลังคนภำครัฐ (คปร.)
๑๘. ควบคุมกำรใช้ตำแหน่งลูกจ้ำง ลูกจ้ำงชัว่ ครำวรำยเดือน พนักงำนรำชกำร
๑๙. ตรวจสอบจำแนกตำแหน่งว่ำง/มีคนครอง และจัดทำทะเบียนคุมอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงในสังกัด
๒๐. กำรยุบเลิกตำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร (คปร.)
/๒๑. กำรดำเนินกำร...
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๒๑. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
๒๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงจันทิมำ เทศนำ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงจินดำวรรณ บรรหำรบุตร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงอังค์ริสำ เขียวจันทร์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๙
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพื่อเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรณีปกติ/กรณีพเิ ศษ และเพิม่ เติมที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. กำรสำรวจและจัดทำข้อมูลจำนวนและฐำนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนำคม และวันที่ ๑ กันยำยน ของทุกปี
๓. กำรดำเนินกำรขออนุมัติจัดสรรโควตำและวงเงินเลือ่ นขั้นเงินเดือน
๔. จัดทำคำสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนรำชกำร
๕. กำรแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับอัตรำเงินเดือน ทุกกรณี
๖. กำรเลือ่ นเงินเดือนกรณีลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจยั ภำยในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
๗. กำรรับเงินรำงวัลประจำปีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๘. กำรรับเงินตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๙. งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ กรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ถึงขั้นสูงสุด
๑๐. กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรในสำนักงำน
๑๑. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ
๑๒. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยชัว่ ครำวข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
๑๓. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยประจำปีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
๑๔. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยเพิ่มเติมข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
๑๕. ตรวจสอบ และควบคุมบัญชีถือจ่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ
ให้เป็นปัจจุบัน
/๑๖. กำรตัดโอน...
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๑๖. กำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรข้ำมหน่วยเบิก
๑๗. กำรจัดทำข้อมูลรำยบุคคล P-OBEC (งำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ)
๑๘. กำรขออนุญำต กำรลำ และเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทำกำร
ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกตำแหน่ง
๑๙. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจำปี
๒๐. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะเพิ่มเติมระหว่ำงปีและเงินประจำตำแหน่ง
๒๑. รำยงำนกำรจัดทำทะเบียนตำแหน่งและบัญชีถอื จ่ำยอัตรำเงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐำนะ
๒๒. กำรดำเนินกำรเพิ่มค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๒๓. กำรดำเนินกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำว
๒๔. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
๒๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงอังค์รสิ ำ เขียวจันทร์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยส่งเสริม ช่วยทอง ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ ๒๐ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลือ่ นวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๑.๑ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ วิทยฐำนะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญพิเศษ
(๒) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ
(๓) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
(๔) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ
(๕) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
๑.๒ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อำนวยกำรเชีย่ วชำญพิเศษ
(๒) ผู้อำนวยกำรเชีย่ วชำญ
(๓) ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
(๔) ผู้อำนวยกำรชำนำญกำร
(๕) รองผู้อำนวยกำรเชีย่ วชำญ
/(6) รองผูอ้ ำนวยกำร...
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(๖) รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
(๗) รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำร
๑.๓ สำยงำนกำรสอน วิทยฐำนะ ดังต่อไปนี้
(๑) ครูเชีย่ วชำญพิเศษ
(๒) ครูเชีย่ วชำญ
(๓) ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑.๔ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะ ดังนี้
(๑) ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญพิเศษ
(๒) ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
(๓) ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
(๔) ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
๒. จัดทำทะเบียนคุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ขอมีและเลือ่ นวิทยฐำนะ
ในสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนกำรสอน และสำยงำนนิเทศกำรศึกษำ
๓. กำรคำนวณเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๔. รำยงำนข้อมูลเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๙. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยส่งเสริม ช่วยทอง ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงจันทิมำ เทศนำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยภำคีนัย วรศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิ ำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๓ มีหน้ำที่และ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรจัดทำทะเบียนประวัตอิ ิเล็กทรอนิคส์ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒. กำรจัดทำ ควบคุม เก็บรักษำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ/กพ.๗ ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำ
๓. กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗
๔. กำรขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำ
๕. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ลูกจ้ำงประจำ ที่ออกจำกรำชกำรทุกกรณี
/6. กำรตรวจสอบ...
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๖. กำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูล รำยงำนกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำ
๗. จัดทำรำยละเอียดกำรรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณและเวลำรำชกำรต่อเนื่อง แจ้งหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
8. กำรจัดทำหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนำระบุ
ตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรถึงแก่กรรม (กรณีเปลี่ยนแปลงผูร้ ับผลประโยชน์)
9. กำรรับ-ส่งทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.๑๖ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรณีย้ำยระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และหรือส่วนรำชกำรอื่น ๆ
10. บันทึกกำรลำประจำปีของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ/ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน/ลูกจ้ำงประจำ
11. กำรสำรวจวันลำในรอบปีงบประมำณของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจำ
12. กำรขอเพิ่มวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำร
13. กำรขออนุมัติปรับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตำมคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๑๔. กำรให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
๑๕. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยภำคีนัย วรศิลป์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๕
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. กำรจัดทำทะเบียนประวัติอเิ ล็กทรอนิคส์ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒. พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
๓. ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. งำนสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกกรณี เพือ่ บรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) และ (๒)
/5. งำนขอควำมช่วยเหลือ...
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๕. งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) และ (๒)
๖. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) และ (๒)
๗. กำรขอใช้บญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) และ (๒)
๘. งำนทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
๙. กำรเลือ่ นและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
๑๐. กำรให้โอนและรับโอนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) และ (๒)
๑๑. งำนลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกตำแหน่ง
๑๒. งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกตำแหน่ง
๑๓. กำรรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถึงแก่กรรม
๑๔. กำรสรรหำและดำเนินกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๕. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอืน่ ที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๖. กำรขอปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจำ และเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจำ
๑๗. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร
๑๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอังค์ริสำ เขียวจันทร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวคนึงนิจ น่วมเจริญ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรสรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มและแต่งตั้งครูผชู้ ว่ ย
ให้ดำรงตำแหน่งครู
๒. กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ชว่ ย
๓. กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. กำรขอยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำรในยำมปกติ
๕. กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ
๖. กำรดำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ
/7. กำรขอช่วยรำชกำร...
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๗. กำรขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๘. กำรสมัครเป็นสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.)
๙. กำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีสอบแข่งขันได้
๑๐. กำรให้โอนและรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีสอบแข่งขันได้
๑๑. กำรจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองควำมประพฤติของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชัว่ ครำว และข้ำรำชกำรบำนำญ
๑๒. กำรขออนุญำตไปสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และกำรคัดเลือกของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๓. กำรดำเนินกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวคนึงนิจ น่วมเจริญ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงจินดำวรรณ บรรหำรบุตร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงสำวนภัส ธรรมไพศำล ลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. กำรลำป่วย ลำกิจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๓. รำยงำนกำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีไปต่ำงเขต
๔. กำรให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
๕. กำรขอทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๖. กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๗. กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวนภัส ธรรมไพศำล ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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นำงสำวทิพรัตน์ ทองสุข พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๒. กำรจัดสรรเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๓. กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยดวงตรำเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๔. กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๕. กำรคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๖. กำรขอแก้ไขคำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. กำรขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
๘. กำรสมัครและกำรขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (กสจ.)
๙. กำรขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.)
๑๐. กำรดำเนินงำนเบิกจ่ำยพัสดุ ตรวจสอบเสนอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ภำยในกลุ่ม
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวทิพรัตน์ ทองสุข ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอังค์ริสำ เขียวจันทร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นำงจันทิมำ เทศนำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๘
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควำมยำก คุณภำพ
ของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ กำกับ ตรวจสอบและบังคับบัญชำบุคลำกรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ดังนี้
๑. กำรสำรวจควำมต้องกำร ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำและฝึกอบรม
๒. กำรกำหนดนโยบำยแนวทำงกำรพัฒนำและวำงแผนพัฒนำ
๓. กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๔. กำรจัดทำหลักสูตร/สื่อ/เอกสำร/ชุดฝึกอบรม สำหรับพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ
๕. กำรจัดทำหลักสูตร เอกสำรกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่/
แต่งตั้งใหม่
๖. กำรพัฒนำวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗. กำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมควำมมั่นคงในกำรประกอบวิชำชีพสอดคล้องกับ
มำตรฐำนที่องค์กรกลำงกำหนด
๘. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
๙. กำรติดตำมประเมินผลส่งเสริมมำตรฐำนทำงวิชำชีพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
๑๐. ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรงำนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน
เลขำธิกำรคุรุสภำ และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
๑๑. กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยใช้เงินงบประมำณจำกงบพัฒนำบุคลำกรส่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. ดำเนินกำรด้ำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ถกู ต้อง รวดเร็ว เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล
๑๓. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสำเร็จตำมหลักบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑๔. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัตงิ ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ โดยยึดมั่น
ระเบียบวินัย จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
/๑๕. ส่งเสริมให้...
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๑๕. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบตั ิงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของผู้เรียน
๑๖. วินิจฉัย แก้ปัญหำ ข้อขัดข้องต่ำง ๆ ในเรื่องงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
๑๗. ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ ตอบปัญหำและชี้แจงเรือ่ งต่ำง ๆ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๑๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีทผี่ ู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้นำงจินดำวรรณ บรรหำรบุตร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แทน
นำงสำวณัฐหทัย เผือกขวัญนำค ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิ ำน ตำแหน่งเลขที่ อ 28
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำนดังนี้
๑. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพือ่ ให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษ โดยระบบ e-Training
๒. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
๓. กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รับทุนองค์กรต่ำงประเทศ
๔. กำรพัฒนำศักยภำพบุคคล (ID PLAN)
๕. กำรดำเนินกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่/แต่งตั้งใหม่
๖. กำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับเครื่องหมำย
เชิดชูเกียรติ “เข็มคุรุสดุดี” และครูอำวุโส “ครูดีในดวงใจ”, ครูผู้สอนดีเด่น, รำงวัลคุรสุ ภำ ฯลฯ
๗. กำรพิจำรณำสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคคลเพือ่ รับรำงวัลต่ำง ๆ
๘. กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร
๙. กำรจัดหำและจัดส่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปประชุม อบรม และสัมมนำ
ณ หน่วยงำน และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวณัฐหทัย เผือกขวัญนำค ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำย
ให้นำงจันทิมำ เทศนำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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นำงสำวทิพรัตน์ ทองสุข พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำรับกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มี หรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ
๒. กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร
๓. กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปต่ำงประเทศ
๔. กำรลำไปประกอบพิธีฮจั ย์
๕. กำรขออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวทิพรัตน์ ทองสุข ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำววรำภรณ์ ทัพสิทธิ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ ๑๐
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และหัวหน้ำกลุ่มงำน
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. บริหำรงำนวิชำกำรและงำนอื่นๆ ที่เป็นภำรกิจของกลุ่ม โดย กำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัด ให้
คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ตรวจสอบ กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำน
ดังนี้
๑.๑ กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑.๒ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๑.๓ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๔ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๕ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๖ กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๑.๗ งำนธุรกำร
2. กำหนดแนวทำงพัฒนำระบบเครือข่ำยสหวิทยำเขตในกำรนิเทศ และกำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัด
ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์
ประจำสหวิทยำเขต
3. วำงแผนพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรี ยนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมพั ฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับทุกศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
5. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย และนิเทศตำมภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัด
6. ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
7. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
8. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ ผู้ดอ้ ยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ
9. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และติดตำมผล
กำรใช้หลักสูตร
10. งำนศึกษำ วิเครำะห์วิจัยและพัฒนำกรอบสำระท้องถิ่น
11. งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ
12. งำนกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
13. วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
/๑๔. งำนตำมภำรกิจ...
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๑๔. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำน
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑๕. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
กระบวนกำรเรียนรู้ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๑๖. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑๗. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับ
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม
๑๘. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตดัดดรุณี
และสหวิทยำเขตแก้วโกวิท
๑๙. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๙.๑ งำนขับเคลื่อนสถำนศึกษำเพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
๑๙.๒ งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
๑๙.๓ งำน STEM Education
๑๙.๔ งำนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
๑๙.๕ งำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ
๑๙.๖ งำนติดตำม และประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำ
๑๙.๗ งำนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
๑๙.๘ งำนกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
๑๙.๙ งำนโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๙.๑๐ งำนโรงเรียนสุจริต
๑๙.๑๑ งำนโรงเรียนดีประจำตำบล
๑๙.๑๒ งำนโรงเรียนประชำรัฐ
๒๐. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
๒๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๒. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวชำนิศรำ แสงอินทร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน

/นำยณภัทร ศรีละมัย...
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นายณภัทร ศรีละมัย ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 11 ปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่และ รับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ลำดับที่ 1
กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
2. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. งำนส่ งเสริ มและประสำนงำนกำรประกันคุณ ภำพภำยในและกำรประเมินคุณ ภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ
5. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำรูปแบบวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. งำนก ำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุ ณ ภำพและกำรประเมินคุณ ภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ
7. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
8. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และติดตำมผล
กำรใช้หลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
10. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
11. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
12. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
13. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิช ำกำรกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ ศิล ปะ กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ สั งคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
14. งำนร่วมดำเนินงำนกับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ
15. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตป้อมปรำกำร
และสหวิทยเขตวิทยปรำกำร
16. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๖.๑ งำนขับเคลื่อนสถำนศึกษำเพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี)
๑๖.๒ งำนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
๑๖.๓ งำน Education Hub
๑๖.๔ งำนโรงเรียนคู่พัฒนำ
๑๖.๕ งำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ
/๑๖.๖ งำนสำรสนเทศ...

53
๑๖.๖ งำนสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๑๖.๗ งำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
๑๖.๘ งำนโรงเรียนในโครงกำรพิเศษ
๑๖.๙ งำนโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์และโรงเรียนในเครือ
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๘. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยณภัทร ศรีละมัย ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวจิรันธนิน คนกลำง ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นายปัญญา คลังมนตรี ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 8 ปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ลำดับที่ 2
กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
2. งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3. งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
4. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ
5. งำนสรุป รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้ รียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. งำนประเมินคุณภำพผูเ้ รียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง (ระดับมัธยมศึกษำ และ
ระดับประถมศึกษำ)
7. งำนโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programmed for International Student
Assessment : PISA)
8. งำนจัดทำผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (Grade Point Average: GPA)
9. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ ผู้ดอ้ ยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ
10. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และติดตำม
ผลกำรใช้หลักสูตร
11. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
12. งำนตำมภำรกิ จและงำนที่ได้ รั บมอบหมำยที่ เ กี่ยวข้อ งกับลั กษณะงำนของกลุ่ มงำนวั ดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ
13. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
14. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และงำนที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และงำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน (ลูกเสือ และ
รักษำดินแดน)
/๑๕. งำนนิเทศ ติดตำม...
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15. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศและ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ และรักษำดินแดน)
16. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตพนมสำรคำม
“พนมอดุลวิทยำ” และสหวิทยำเขตเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
17. งำนตำมนโยบำย ที่ได้รับมอบหมำย
๑๗.๑ งำนสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๑๗.๒ งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
๑๗.๓ งำนเด็กพิกำรเรียนรวม
๑๗.๔ งำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
๑๗.๕ งำนสิ่งแวดล้อม
๑๗.๖ งำนนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ
๑๘. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
18. ปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยปัญญำ คลังมนตรี ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงนภำวดี บุตรน้ำเพ็ชร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจารัส ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 19 ปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนำครูและผู้บริหำรในกำรใช้และวิเครำะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. ศึก ษำ ค้น คว้ ำ วิ เ ครำะห์ วิจั ย และพั ฒนำรู ปแบบ เทคนิค วิ ธี กำรพั ฒนำสื่ อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
3. นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
4. จัดทำสำรสนเทศเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5. งำนผู้ดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
7. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
8. วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
9. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำนส่งเสริม
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่ นที่เ กี่ยวข้อ งกับ กำรส่ งเสริม พั ฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
11. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ และงำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน (แนะแนว)
/๑๒. งำนนิเทศ ติดตำม...
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12. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว)
13. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตเมืองปรำกำร
และสหวิทยำเขตสุวรรณภูมิปรำกำร
14. งำนร่วมดำเนินงำนกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ
15. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๕.๑ งำน STEM Education
๑๕.๒ งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
๑๕.๓ งำนโรงเรียนดีประจำตำบล
๑๕.๔ งำนโรงเรียนประชำรัฐ
๑๕.๕ งำนเพศวิถี
๑๕.๖ งำนสื่อ นวัตกรรมและวิจัย
๑๕.๗ งำนโรงเรียนในฝัน
๑๕.๘ งำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำ
16. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
17. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยธีรช์ นินทร์ แจ่มจำรัส ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุองั กูร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นางนภาวดี บุตรนาเพ็ชร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 6
มีหน้ำที่ และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2. งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
4. งำนตำมภำรกิ จ และงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั กษณะงำนของกลุ่ ม งำนวั ด และ
ประเมินผลกำรศึกษำ
5. งำนสรุป รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้ รียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. งำนประเมินคุณภำพผูเ้ รียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง
7. งำนโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programmed for International Student
Assessment : PISA)
8. งำนจัดทำผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (Grade Point Average: GPA)
9. ส่งเสริมพัฒนำครูและผู้บริหำรในกำรใช้และวิเครำะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10. นิเ ทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรส่งเสริ มและพัฒนำสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
/๑๑. วำงแผนกำรติดตำม...
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11. วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
12. งำนตำมภำรกิ จและงำนที่ได้ รั บมอบหมำยที่ เ กี่ยวข้อ งกับลั กษณะงำนของกลุ่ มงำนวั ดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ
13. ปฏิ บั ติ ง ำนกั บ หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรวั ด และประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำ ตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
14. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว)
15. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(แนะแนว)
16. งำนร่วมดำเนินงำนกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ
17. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๗.๑ งำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
๑๗.๒ งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
๑๗.๓ งำนเด็กพิกำรเรียนรวม
๑๗.๔ งำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
๑๗.๕ งำนสิ่งแวดล้อม
๑๗.๖ งำนนิเทศเพือ่ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ
18. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
19. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่นำงนภำวดี บุตรน้ำเพ็ชร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยปัญญำ คลังมนตรี ปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
นางสาวจิรันธนิน คนกลาง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 14 ปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
1. วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
2. พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
3. ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
4. งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
5. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
6. งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำ
/๗. งำนกำกับ ติดตำม...
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7. งำนกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณ ภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ
8. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
9. ปฏิ บัติงำนกับหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
10. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำ และ พลศึกษำ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
11. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
12. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตวิทยปรำกำร
และสหวิทยำเขตป้อมปรำกำร
13. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๓.๑ งำน STEM Education
๑๓.๒ งำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ
๑๓.๓ งำนสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๑๓.๔ งำนเพศวิถี
๑๓.๕ งำนโรงเรียนในฝัน
๑๓.๖ งำนสิ่งแวดล้อม
๑๓.๗ งำนสื่อ นวัตกรรมและวิจัย
14. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวจิรันธนิน คนกลำง ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
มอบหมำยให้ นำยณภัทร ศรีละมัย ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นางสาวชานิศรา แสงอินทร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 12 ปฏิบัติ
หน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
3. ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลพัฒนำระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
4. งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำ
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5. งำนกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
6. ส่งเสริมพัฒนำครูและผู้บริหำรในกำรใช้และวิเครำะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
7. นิเ ทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรส่งเสริ มและพัฒนำสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
8. งำนร่วมดำเนินงำนกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ
9. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
10. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
11. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
12. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
13. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตดัดดรุณี และ
สหวิทยำเขตแก้วโกวิท
14. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๔.๑ งำนขับเคลื่อนสถำนศึกษำเพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี)
๑๔.๒ งำนโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๔.๓ งำนโรงเรียนสุจริต
๑๔.๔ งำนกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
๑๔.๕ งำนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
๑๔.๖ งำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ
๑๔.๗ งำนสื่อ นวัตกรรมและวิจัย
15. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวชำนิศรำ แสงอินทร์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 13
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ ผู้ดอ้ ยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ
3. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และติดตำมผล
กำรใช้หลักสูตร
4. งำนศึกษำ วิเครำะห์วิจัยและพัฒนำกรอบสำระท้องถิ่น
5. ส่งเสริมพัฒนำครูและผู้บริหำรในกำรใช้และวิเครำะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำ
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6. นิเ ทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรส่งเสริ มและพัฒนำสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
7. จัดทำสำรสนเทศเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
8. งำนผู้ดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ
9. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
10. งำนตำมภำรกิจและงำนที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
11. ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
12. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และงำนที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ และรักษำดินแดน)
13. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประสำนกำรทำงำนร่วมกับศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ และรักษำดินแดน)
14. งำนร่วมดำเนินงำนกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ
15. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขตเมืองปรำกำร
และสหวิทยำเขตสุวรรณภูมิปรำกำร
16. งำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
๑๖.๑ งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
๑๖.๒ งำนกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
๑๖.๓ งำนโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๖.๔ งำนโรงเรียนสุจริต
๑๖.๕ งำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
๑๖.๖ งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
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๑๖.๗ งำนโรงเรียนในโครงกำรพิเศษ
๑๖.๘ งำนโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์และโรงเรียนในเครือ
17. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
18. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นางสาวทัดดาว ผิวผัน ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ 46
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ช่วยปฏิบัติงำนให้กับผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ในทุกเรื่องเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอน
ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพให้มำกที่สุด
2. รับ - ส่ง หนังสือระบบอิเล็คทรอนิคส์ผ่ำนทำง AMSS++V4.11, E–mail รวมทั้งบันทึกข้อมูล
ที่จัดส่งมำในระบบ My office หรือ Scan เอกสำรเพื่อส่งงำนในระบบ My office
3. งำนพิมพ์หนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรถึงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศของกลุ่มนิเทศฯ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สำมำรถนำมำใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ออกแบบระบบสำรบรรณของกลุ่มนิเทศฯ ให้สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำน
เขตพื้นที่
6. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของกลุ่มนิเทศฯ เช่น กำรจองห้องประชุม กำรจัดเตรียม
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม กำรจัดทำใบลงเวลำ กำรบันทึกภำพกำรประชุม เป็นต้น
7. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนิเทศฯ ให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไปทรำบ
9. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มนิเทศฯ
10. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำ-หนังสือออก (ในกรณีเป็นเอกสำร)
11. ประสำนงำนหนังสือเวียนให้ศึกษำนิเทศก์รับทรำบ
12. เสนอและติดตำมแฟ้มเอกสำร ห้อง ผอ.สพม.ฉช / รอง ผอ.สพม.ฉช / ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
(ในกรณีต้องเป็นเอกสำรหลักฐำนในกำรดำเนินงำน)
13. งำนถ่ำยเอกสำรเพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสำรทำงวิชำกำรของกลุ่มนิเทศฯ
14. รับโทรศัพท์ / รับ-ส่ง โทรสำร
15. เบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงำนเพื่อใช้ในกลุ่มนิเทศฯ รวมทั้งกำรแจ้งซ่อมแซม และ
กำรส่งคืนครุภัณฑ์
16. จัดเก็บข้อมูลกำรขออนุญำตไปรำชกำรของศึกษำนิเทศก์
17. ช่วยปฏิบัติงำนให้กับศึกษำนิเทศก์ กรณีที่ศึกษำนิเทศก์ไปรำชกำรโดยผ่ำนทำง My Office,
E-mail และโทรสำร (Fax)
/๑๘. ช่วยปฏิบัติงำน...
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18. ช่วยปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ ที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งจัดทำเกียรติบัตร (ถ้ำมี)
19. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวทัดดำว ผิวผัน ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน

/กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ...

62

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำงนันทนำ อนันตรกิตติ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๘
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. วำงระบบกำรทำงำน และมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่บุคลำกรในกลุ่มปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นสำคัญ
๒. ควบคุม กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และดูแลงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไป
ตำมคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร เพือ่ ให้งำนมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อทำงรำชกำร
๓. พิจำรณำ กลั่นกรอง ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร ตลอดจนเสนอควำมคิดเห็น
ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อสั่งกำร ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับชั้น
๔. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำ กลุ่มงำนภำยในสำนักงำน และหน่วยงำนภำยนอกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ เพื่อขับเคลื่อนงำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๕. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอืน่
๖. งำนประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถ
จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ
๗. งำนทุนกำรศึกษำและระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน เฉพำะทุนสำคัญที่มีกำรประสำนงำน
เป็นคณะกรรมกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร กศจ. ตลอดจนต้องมีกำรตรวจ
ติดตำม ตรวจเยีย่ มนักเรียนทุนสม่ำเสมอ เช่น ทุน ม.ท.ส. และทุนเฉลิมรำชกุมำรี
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงนันทนำ อนันตรกิตติ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๑
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน
๒. งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก เยำวชน
ในสถำนศึกษำ
๓. กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
/๔. โครงกำร...
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๔. โครงกำร TO BE NUMBER ONE
๕. งำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๖. งำนศิลปหัตถกรรม
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงนันทนำ อนันตรกิตติ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยธนภัทร คำสุข ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๙ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทัว่ ถึงและมีคุณภำพ
๒. กำรขออนุญำตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถำนศึกษำ
๓. กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์
๔. กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พเิ ศษ/กำรจัดกำรศึกษำในพืน้ ที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล
๕. งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ
๖. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
๗. งำนส่งเสริมควำมประพฤตินกั เรียนและนักศึกษำ
๘. งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยธนภัทร คำสุข ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยนคร เทพกุญชร ปฏิบัตหิ น้ำที่แทน
นำงสำวสุวมิ ล ปัสสำวัฒนะ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร อ ๔๐ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
๒. งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำ และวัฒนธรรม
๓. งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
๓.๑ กำรแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
๓.๒ โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
/๔. งำนส่งเสริมกำรจัด...

64
๔. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- กำรแข่งขันคณิตศำสตร์นำนำชำติ
๕. งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
๖. งำนทุนกำรศึกษำและกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน
๗. งำนคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพือ่ รับรำงวัลพระรำชทำนระดับขั้นพื้นฐำน
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณี นำงสำวสุวิมล ปัสสำวัฒนะ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงนันทนำ อนันตรกิตติ ปฏิบัติงำนแทนข้อ ๑-๓ (๓.๑) และข้อ ๖, นำงอุไรวรรณ อินทะสะ ปฏิบัตงิ ำน
แทนข้อ ๓ (๓.๒) - ๕ และนำยธนภัทร คำสุข ปฏิบัติงำนแทนข้อ ๗
-ว่ำง- ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร อ ๔๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน
๒. งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
๓. งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำ กยศ.
๔. งำนโครงกำรแลกเปลีย่ นนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ
๕. งำนแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
๖. งำนวิเทศสัมพันธ์
๗. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
๘. งำนลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณี –ว่ำง- ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้ นำงนันทนำ อนันตรกิตติ
ปฏิบัติงำนแทนข้อ ๓-๔ และข้อ ๖, นำยธนภัทร คำสุข ปฏิบัติงำนแทนข้อ ๕,๗-๘ และ
นำยชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ ปฏิบัติงำนแทน ข้อ ๑-๒
นำงสำวนุชจรีย์ ตระกำรโกวิท ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน อ ๔๕ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ระบบงำนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร งำนสำรบรรณของกลุ่ม
๒. กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๒.๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
/๒.๒ กำรให้อนุญำต...
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๒.๒ กำรให้อนุญำตสำนักงำน กศน.จัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่มีควำมจำเป็น ไม่สำมำรถเรียน
ในระบบได้
๒.๓ งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำน หรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและ
กำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๓. งำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
๔. งำนคัดเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่น ของหน่วยงำนต่ำง ๆ
๕. กำรจัดงำนวันฉลองวันเด็กแห่งชำติ
๖. งำนประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๗. งำนสำรวจ จัดเก็บข้อมูล กิจกรรมทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณี –ว่ำง- ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้ นำยนคร เทพพิทักษ์
ปฏิบัติงำนแทนข้อ ๑,๖-๗ นำยชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ ปฏิบตั ิงำนแทน ข้อ ๒-๕
นำยชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
๑. กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๑ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีไ่ ด้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒ วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และกำรวำงแผน
แก้ไขปัญหำ
๑.๓ ประเมิน สำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน
เพื่อค้นหำ อธิบำย ทำนำยแนวโน้ม พฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด
บุคลิกภำพ สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบือ้ งต้น
๑.๔ ให้คำปรึกษำนักเรียนและผูเ้ กี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบำบัดครอบครัว
เพื่อกำรบำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำที่มีควำมซับซ้อน เช่น เรือ่ งพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่องยำเสพติด กำรทะเลำะวิวำท กำรใช้ควำมรุนแรง
๑.๕ ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำในระดับเบื้องต้น
เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจตนเอง ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม
วิธีกำรปรับตัว วิธีกำรแก้ไขปัญหำให้เหมำะสม
/๑.๖ ให้กำรดูแลช่วยเหลือ...
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๑.๖ ให้กำรดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิสั้น
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น
๑.๗ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบื้องต้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น
๑.๘ รวบรวม ศึกษำข้อมูล วิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต
๑.๙ สรุปสถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนจิตวิทยำเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบ
กำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน
๒. งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน
๓. งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
๔. กำรดำเนินงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยธนภัทร คำสุข ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยนคร เทพกุญชร พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
๑.๑ กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ
๑.๒ กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ
๑.๓ กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้
๑.๔ กำรซื้อแบบพิมพ์
๒. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
๓. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
๔. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดทะเบียน
๑๐. งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
๑๑. กำรจำหน่ำยนักเรียน
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยนคร เทพกุญชร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
/หน่วยตรวจสอบภำยใน...
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หน่วยตรวจสอบภำยใน
นำงดวงดำว ศุขโภคำ ตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๘ ผูอ้ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน ซึ่งประกอบด้วย งำนตรวจสอบกำรเงิน
และกำรบัญชี งำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยให้คำนึงถึง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ของงำนที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นสำคัญ
๒. พิจำรณำวำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ
แก้ไข ติดตำม ประเมินผล ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในหน่วยตรวจสอบภำยใน
๓. พิจำรณำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน
๕. ตรวจสอบ บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรในหน่วยตรวจสอบภำยใน วินิจฉัยสัง่ กำร ให้คำปรึกษำ
แนะนำ และแก้ปญ
ั หำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๖. ประสำนกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องและกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพือ่ ให้งำน
ในหน่วยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
๗. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ประสำนงำน และช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้งสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๘. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เพือ่ พัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน ทั้งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและสอดคล้องกับนโยบำยของทำงรำชกำร
๙. ดำเนินกำรรวบรวมและจัดหำข้อมูลเพือ่ ประกอบกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
และอื่น ๆ
๑๐. ตรวจสอบ ติดตำม วินิจฉัย ให้คำปรึกษำแนะนำ ควำมเหมำะสมในกำรบริหำรงำน และ
วิธีกำรปฏิบัตติ ่ำง ๆ ในทำงกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และควำมน่ำเชือ่ ถือด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และ
กำรบริหำรสินทรัพย์
๑๑. ตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณงำนกำรเงิน งำนบัญชี และงำนบริหำรสินทรัพย์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ตำมระเบียบและแนวทำงที่กำหนด
๑๒. ตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
/๑๓. ตรวจสอบ...
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๑๓. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด บังเกิดผลดีตอ่ กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน
๑๔. ควบคุม ดูแลกำรตรวจสอบ กำรดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับกำรจัดหำ ควบคุม กำรใช้ประโยชน์
กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำและปรำศจำกกำรทุจริต
๑๕. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ผู้ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ และกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรดำเนินงำนแก่หน่วยงำนภำยในสังกัด
๑๖. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เสนอแนะวิธีกำร มำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัตงิ ำน และ
ของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด บังเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำรป้องปรำมมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือทุจริตเกี่ยวกับกำรเงินหรือทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร
๑๗. จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อมทั้ง
รำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๘. รำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๙. ตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรงำนงบประมำณ งำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
๒๐. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงชำระ
ของส่วนรำชกำร
๒๑. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
๒๒. เสนอแนะวิธีกำรป้องกันกำรรั่วไหลหรือกำรทุจริตในทรัพย์สินหรือรำยรับต่ำง ๆ
ของทำงรำชกำร
๒๓. ประสำนกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องและกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อให้งำนในหน่วยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒๔. ปฏิบัติงำนด้ำน ICT ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/กลุ่มกฎหมำย...
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กลุ่มกฎหมำยและคดี
นำงสำวสุวัลนีย์ เส็นบัตร ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๗ มีหน้ำที่รบั ผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัย และรักษำวินัย
๒. ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
๓. ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๘. ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และ
งำนคดีของรัฐ
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๑๑. ร่ำง แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๒. กำรตีควำมวินิจฉัยปัญหำกฎหมำย
๑๓. กำรทำนิติกรรม หรือเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย
๑๔. กำรดำเนินคดี
๑๕. กำรให้ควำมเห็นและตอบข้อหำรือปัญหำต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๖. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรสืบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ กำรสั่งพักรำชกำร
กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๑๗. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๘. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำ หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
๑๙. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ

/๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ...
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๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำงสำวสุวัลนีย์ เส็นบัตร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำยพิทักษ์ เทพกุญชร และนำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยพิทักษ์ เทพกุญชร พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัตงิ ำนวินัยและนิติกำร มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัย และรักษำวินัย
๒. ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
๓. ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๘. ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และ
งำนคดีของรัฐ
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๑๑. ร่ำง แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๒. กำรตีควำมวินิจฉัยปัญหำกฎหมำย
๑๓. กำรทำนิติกรรม หรือเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย
๑๔. กำรดำเนินคดี
๑๕. กำรให้ควำมเห็นและตอบข้อหำรือปัญหำต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๖. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรสืบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ กำรสั่งพักรำชกำร
กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๑๗. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๘. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำ หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
/๑๙. กำรส่งเสริมคุณธรรม...
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๑๙. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยพิทักษ์ เทพกุญชร ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวสุวลั นีย์ เส็นบัตร และนำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติงำนวินยั และนิติกำร มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัย และรักษำวินัย
๒. ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
๓. ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๘. ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และ
งำนคดีของรัฐ
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๑๑. ร่ำง แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๒. กำรตีควำมวินิจฉัยปัญหำกฎหมำย
๑๓. กำรทำนิติกรรม หรือเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย
๑๔. กำรดำเนินคดี
๑๕. กำรให้ควำมเห็นและตอบข้อหำรือปัญหำต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๖. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรสืบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ กำรสั่งพักรำชกำร
กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๑๗. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
/๑๘. ให้คำปรึกษำ...
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๑๘. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำ หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
๑๙. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ นำยตระกูลชัย เวศสุวรรณ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้
นำงสำวสุวลั นีย์ เส็นบัตร และนำยพิทักษ์ เทพกุญชร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สั่ง ณ วันที่ 25

กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

(นำยวรพจน์ สิงหรำช)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ

