คำสัง่ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
ที่ 69 / ๒๕61
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
........................................................
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้มีคำสั่ง ที่ 301/๒๕60 เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที่ 12 กรกฎำคม ๒๕60 นั้น อำศัย
อำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ว่ำด้วย
กำรมอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่น ของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2546
ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว สอดคล้องกับภำรกิจหลัก ของหน่วยงำน และเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวง และเพื่อรองรับกำรกระจำยอำนำจ กำรบริหำรในกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลกำรให้บริกำรต่อสถำนศึกษำ ส่วนรำชกำร
หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร จึงยกเลิก
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ที่ 301/๒๕60 เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที่ 12 กรกฎำคม ๒๕60 ที่ใช้อยู่ก่อนนี้ และ ให้
ใช้คำสั่งนี้แทน รำยละเอียดดังนี้
๑. นำยสำเริง บุญโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑.1 รับผิดชอบ กำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร ดังนี้
๑.1.1 กลุม่ นโยบำยและแผน
1.1.2 กลุม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1.1.3 กลุม่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.1.4 กลุม่ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรในเทศและกำรสื่อสำร
๑.2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้
โรงเรียนในสหวิทยำเขต สุรวิทยำคำร ประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยำคำร, โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน , โรงเรียนมหิธร
วิทยำ , โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล , โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ,โรงเรียนนำบัววิทยำ,โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ ,โรงเรียน
แสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร และ โรงเรียนสวำยวิทยำคำร
/โรงเรียนในสห...
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โรงเรียนในสหวิทยำเขต สิรนิ ธร ประกอบด้วย โรงเรียนสิรินธร ,โรงเรียนโชคเพชรวิทยำ , โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ,
โรงเรียนนำดีวิทยำ , โรงเรียนพญำรำมวิทยำ , โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม , โรงเรียนสุรินทร์ภักดี , โรงเรียนรำมวิทยำ
(รัชมังคลำภิเษก) , โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ และโรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ปรำสำทเชิงพนม ประกอบด้วย โรงเรียนประสำทวิทยำคำร , โรงเรียนโคกยำงวิทยำ ,
โรงเรียนตำนีวิทยำ , โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ , โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร , โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ , โรงเรียนตำเบำ
วิทยำ , โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ, โรงเรียนแนงมุดวิทยำ , โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ , โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ และ
โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรีนครอัจจะ ประกอบด้วย โรงเรียนสังขะ,โรงเรียนกระเทียมวิทยำ,โรงเรียนตำคงวิทยำ
รัชมังคลำภิเษก , โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม , โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 , โรงเรียนพระแก้ววิทยำ , โรงเรียน
เทพอุดมวิทยำ , โรงเรียนบัวเชดวิทยำ , โรงเรียนมัธยมศรีสำเภำลูน และ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย
2. นำยกฤษ ละมูลมอญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 รักษำรำชกำรแทน/ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๓ ในกรณีที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ว่ำงลง หรือมี แต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
2.2 ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รับผิดชอบ กำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร ดังนี้
2.2.1 กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
2.2.2 กลุม่ อำนวยกำร
2.2.3 กลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2.2.4 กลุม่ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.3 ช่วยกลั่นกรอง ให้ควำมเห็น และตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
2.4 กำกับ นิเทศกำรศึกษำหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด และบริหำรงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตำมกำหนดเวลำ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
2.5 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้
โรงเรียนในสหวิทยำเขต จอมสิรนิ ทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์, โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ, โรงเรียน
เมืองลีงวิทยำ , โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม , โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ,โรงเรียนแร่วิทยำ, โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์ ,
โรงเรียนพนำสนวิทยำ และ โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรีสำโรง ประกอบด้วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย,โรงเรียนแตลศิริวิทยำ ,โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ ,
โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์ , โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร , โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ , โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม ,
โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ , โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ , โรงเรียนยำงวิทยำคำร , โรงเรียนสำโรงทำบวิทยำคม และ โรงเรียน
ศรีสุขวิทยำ
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ท่ำตูม ชุมพลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนชุมพลพิทยำสรรค์ , โรงเรียนเมืองบัววิทยำ ,
โรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร , โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ , โรงเรียนลำนทรำยวิทยำคม ,โรงเรียนเมืองแก
พิทยำสรรค์ , โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม , โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ , โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม , โรงเรียนโนนแท่นพิทยำ
และ โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรีนครเตำ ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนบุรี ,โรงเรียนดอนแรดวิทยำ ,โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ ,
โรงเรียนธำตุศรีนคร , โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ , โรงเรียนทัพโพธิ์พัฒนวิทย์ , โรงเรียนสนมวิทยำคำร , โรงเรียน
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หนองอียอวิทยำ , โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ , โรงเรียนนำรำยณ์คำผง, โรงเรียนโนนเทพ และ โรงเรียนประดู่แก้ว
ประชำสรรค์
2.6 รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินกำรจัดประชุมสรุปปัญหำอุปสรรค ของทุกกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ
2.๗ รับผิดชอบประสำนงำนกับสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งประเทศไทย และสมำคม
ผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์
2.๘ รับผิดชอบงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(สพฐ.ใสสะอำด)
2.๙ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

3. กลุม่ อำนวยกำร
งำนอำนวยกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กำร
กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำมำรถบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอำนำจ หน้ำที่ ได้อย่ำงเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร สื่อ
อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำเพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
สะดวก คล่องตัว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของ
ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
มีบุคลำกรปฏิบัติงำนในแต่ละงำน ดังนี้
3.1 นำงสำวชูจติ ร ชูทรงเดช ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
ปฏิบัตหิ น้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
3.1.1 วำงแผน มอบหมำย และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอำนวยกำรทุกคนเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร นโยบำยของหน่วยงำนและรัฐบำล
3.1.2 ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม และสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย และทันตำมกำหนดเวลำ
3.1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดระบบงำนและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ
และตอบสนองนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และรัฐบำล
/3.1.4 เร่งรัด กำกับ ...
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3.1.4 เร่งรัด กำกับ ติดตำมงำน ตรวจสอบ และกลั่นกรองงำนของกลุ่มอำนวยกำรให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และทันตำมกำหนดเวลำ เพื่อเสนอแนะและให้ควำมเห็นก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำสั่งกำร
3.1.5 พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม นำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อปรับปรุงแก้ไข
หรือบำเหน็จควำมชอบ
3.1.9 รับผิดชอบงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(สพฐ.ใสสะอำด)
3.1.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
และรับผิดชอบ งำนกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำร (มำตรำ 44)
โดยมีผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1) นำงสำวชูจติ ร ชูทรงเดช
นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำรพิเศษ
เป็นหัวหน้ำ
2) นำงพิชญ์สณ
ิ ี เจริญรัตน์
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ผูช้ ว่ ย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้
คะแนน และค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSA)
(2) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(3) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน (based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยสำหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
(4) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ดำเนินกำรสื่อสำรเพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทุกคน และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมถึงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ กำรจัดทำ
รำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template)
(5) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินงำนกำหนด
(6) จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(7) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ประเมินผลและรำยงำนผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ตำมที่ สพฐ.กำหนด
(8) ตรวจสอบผลกำรรับรอง/ จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
(9) สรุป รำยงำนผล
3.๒ นำงปวีณำ กระเวนกิจ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๒ ปฏิบตั หิ น้ำที่
แทนผู้อำนวยกำรกลุม่ อำนวยกำร คนที่ ๑ ในกรณีทผี่ ู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
3.๒.๑ งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำงำนระบบบริหำรสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
(๑) งำนจัดระบบบริหำร
- ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
/- ศึกษำ สังเครำะห์...
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- ศึกษำ สังเครำะห์ ออกแบบ จัดระบบกำรทำงำน กระบวนงำน ปรับปรุงโครงสร้ำง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ที่สอดคล้องกับบริบทกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- นำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแบ่งส่วน
รำชกำรเป็นกลุ่มงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและแจ้งกลุ่มบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรด้ำนบุคลำกร
- ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำทรำบ
- ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่กำหนด
- วิจัย/ประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำน
ภำยใน
- ศึกษำ/สังเครำะห์ ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร
(๒) งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
- วิเครำะห์ภำรกิจ กำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมเพื่อให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
- มีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อนำมำใช้ในกำรปรับปรุงและเสนอรูปแบบกำรบริกำรต่ำงๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของช่อง
ทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำว
- พัฒนำระบบกำรรวบรวมและจัดกำรข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย
โดยมีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเครำะห์เพื่อกำหนดวิธีกำรและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที
- สร้ำงเครือข่ำย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดำเนินกำรในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรผ่ำน
กระบวนกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
- วัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
- กำหนดมำตรฐำน แนวทำง กำรให้บริกำร ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริกำรในแต่ละ
งำน โดยมีกำรจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือกำรติดต่อรำชกำรโดยประกำศให้ผู้รับบริกำรและผู้ม/งำน
ีส่วนได้โดยมี
ส่วนเสี
ยทรำบ
กำรจั
ดทำ...
เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร
- สรุปผลกำรดำเนินงำน/วิจัย /รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
- ศึกษำ/สังเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร
- กำกับดูแล ควบคุม กำรปฏิบัติงำน งำน one stop service
(๓) งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
(3.1) ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล รวมถึงภำรกิจอำนำจหน้ำที่
(3.๒) สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำนรบผิดชอบบริหำรจัดกำร ดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
สำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3.๓) สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมสำคัญ
ของมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/(3.4) คณะทำงำน...
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(3.๔) คณะทำงำน กำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตให้สอดคล้องกับบริบทสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ นโยบำยเป้ำหมำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3.5) ประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(3.6) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นำผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นข้อมูลฐำนสำหรับกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๔) งำนควบคุมภำยใน
(4.1) ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อจัดวำงระบบควบคุมภำยใน
(4.2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสอดคล้องกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
(4.3) ประสำนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไปใช้ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของงำน
(4.4) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกำรควบคุมภำยใน
(4.5) ประเมินผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรที่กำหนดทุกระดับและ
ปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
(4.6) รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมระยะเวลำที่กำหนด
(5) งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
- ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(6) งำนจัดประชุมประธำนสหวิทยำเขต
(6.1) ประสำนงำนประธำนสหวิทยำเขต
(6.2) รับผิดชอบกำรจัดประชุมประธำนสหวิทยำเขต จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม
จดบันทึก และรำยงำนกำรประชุม
(6.3) จัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(7) งำนจัดประชุมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
(8) งำนจัดประชุมบุคลำกรใน สพม.33
(9) งำนจัดประชุม ผู้อำนวยกำรกลุม่ (สภำกำแฟ สพม.33)
(10) ปฏิบตั งิ ำนอืน่ ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
3.๓ – ว่ำง - ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไป ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.๓ มอบหมำยให้
นำยสิรวิชญ์ แสนดี ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 6 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม งำน
อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) วำงแผนและกำหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) กำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์
สภำพแวดล้อม ภำยในภำยนอกสำนักงำน ทั้งในปัจจุบันและอนำคต สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. รวมถึงมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน
(๒) จัดทำโครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓) จัดทำแนวปฏิบัติกำรขออนุญำตใช้อำคำรสถำนที่ส่วนรำชกำร
(๔) จัดทำคำสั่งมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล กำรทำควำมสะอำดและกำรขอใช้อำคำรสถำนที่
(5) งำนกำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
/(5.1) สำรวจและ...
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หน้า ๗
(5.1) สำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม
(5.2) นำเสนอแนวทำง วิธีกำร กำรปรับปรุง อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกสำนักงำน
(5.3) ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบตั ิและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ๕ ส. และกำรประหยัดพลังงำน
(5.4) ปฏิบัติกำรตำมแผนและมำตรกำรเกี่ยวกับ กำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
(5.5) สรุปผลกำรดำเนินงำน/นำเสนอแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำงำน
(6) งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
(6.1) ควบคุม กำกับดูแล ตรวจติดตำม กำรทำควำมสะอำดของแม่บ้ำนและภำรโรง
(6.2) ควบคุม ดูแลกำรจัดเก็บ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ของใช้แม่บ้ำนและภำรโรง
(6.3) ดูแลกำรให้บริกำรกำรใช้ห้องประชุมภำยในสำนักงำน
(6.4) รำยงำนปัญหำอุปสรรค เสนอแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่
(6.5) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
(6.6) สรุปผลกำรดำเนินงำน/นำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำรอำคำรสถำนที่
(6.7) ดูแล ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลระบบกำรใช้ห้องประชุมภำยในสำนักงำน และกำรขอใช้ห้องประชุม
จำกภำยนอก
(6.8) ควบคุมและประสำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของห้องประชุม
(6.9) ควบคุม ดูแล กำรจัดเก็บโต๊ะ เก้ำอี้ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ
(6.10) ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ทุกเดือน
(6.11) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องประชุม
(6.12) สรุปผลกำรดำเนินงำน/นำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำร
(6.13) สำรวจและประเมินสภำพสถำนที่ทำงำนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย (ตำมพระรำชบัญญัติ)
(6.14) นำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงสถำนที่ทำงำนเพื่อให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน เช่น ระบบสำธำรณูปโภค
ไฟฟ้ำ เป็นต้น
(6.15) จัดทำเอกสำร กำรนำเสนอ และกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของงำนอำคำรสถำนที่ เช่น โครงกำรคัดแยกขยะ โครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมปลอดภัยในสำนักงำน กำรจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น
(6.16) เสนอรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำรให้เป็นปัจจุบัน
(6.17) สรุปผลกำรดำเนินงำน/นำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำร
(7) งำนรักษำควำมปลอดภัย
(7.1) กำหนดแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำรตำมระเบียบ
(7.2) จัดหำ จัดเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับงำนอำคำรสถำนที่และงำนรักษำควำม
ปลอดภัย
(7.3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
พร้อมแจ้งเวียน ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ให้ได้รับทรำบโดยทั่วถึงกัน
(7.4) แจ้งผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ประจำวันผ่ำนทำงระบบ LINE
(7.5) กรณีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ให้รำยงำน ผอ.เขต รอง ผอ.เขต เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
(7.6) ให้เวรรักษำกำรณ์ประจำวัน ในวัดหยุดรำชกำรรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย
(8) งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
/มีพนักงำนทำควำมสะอำด...
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33

หน้า ๘
มีพนักงำนทำควำมสะอำด และนักกำรภำรโรง ดังนี้
1. นำงหรรษำ หฤทัยถำวร ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลทำ
ควำมสะอำดพื้นที่อำคำรเศวตกุญชร และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
2. นำงสุเทียน สุดตลอด ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลทำควำม
สะอำดพื้นที่อำคำรพญำคชสำร
มีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1) ดูแลควำมเรียบร้อยและทำควำมสะอำด ห้องทำงำน ห้องประชุม ห้องน้ำ และพื้นที่ทั้งหมดภำยใน
อำคำรและบริเวณรอบๆ อำคำร
2) สำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์สำนักงำน ไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติหรืออำจก่อให้เกิด
อันตรำยให้รำยงำนหัวหน้ำงำนให้ทรำบทันที
๓) จัดห้องประชุมให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมทุกครั้ง
ในห้องประชุมที่รับผิดชอบ
4) ดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
5) งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน
3. นำยอิทธิพล โสภำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งนักกำรภำรโรง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดูแลทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่สำนักงำนเขตทั้งหมด
2) ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ ภำยในและภำยนอกอำคำร
3) ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้ำง สิ่งประกอบอำคำร
๔) จัดเตรียมห้องประชุม
5) ดูแลบริบทบริเวณอำคำรสำนักงำน
6) อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรประชุม และงำนอื่นๆ
7) สำรวจน้ำดื่มที่จุดบริกำรน้ำดื่ม เติมน้ำให้พร้อมให้บริกำรเสมอ
8) สำรวจอำคำร สำนักงำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติ หรืออำจเกิดอันตรำย ให้
รำยหัวหน้ำงำนให้ทรำบทันที
9) งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ มอบหมำยให้พนักงำนขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วยงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่จัดเตรียมห้อง
ประชุม จัดสถำนที่จัดกิจกรรม ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติหรืออำจเกิด
อันตรำยให้รำยงำนหัวหน้ำงำนทรำบทันที และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
1. นำยผิน จินดำศรี ดูแลรับผิดชอบถอนหญ้ำ รดน้ำต้นไม้ บริเวณหน้ำบ้ำนพักลูกจ้ำง จนถึงโรงจอดรถ
และสวนหย่อมบริเวณหน้ำห้องพักเวรยำม
2. นำยสุทธิมำกร ประเสริฐศรี ดูแลรับผิดชอบถอนวัชพืช รดน้ำต้นไม้ บริเวณเกำะกลำงถนนด้ำนหน้ำ
และดูแลควำมเรียนร้อยและควำมสะอำดโรงจอดรถหน้ำอำคำรพญำคชสำร
3. นำยสหชำติ พระงำม ดูแลรับผิดชอบถอนวัชพืช รดน้ำต้นไม้ บริเวณเกำะกลำงถนนด้ำนหน้ำ
และดูแลควำมเรียบร้อยและควำมสะอำดโรงจอดรถหน้ำอำคำรเศวตกุญชร
4. –ว่ำงดูแลรับผิดชอบถอนหญ้ำ รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนำมเปตองและดูแลควำมเรียบร้อยและ
ควำมสะอำดโดมใหญ่ด้ำนข้ำงอำคำรพญำคชสำร
/3.4 นำงสำวเพ็ชรำพร...
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3.๔ นำงสำวเพ็ชรำพร ขวัญใจ ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.๔
ปฏิบตั ิหน้ำที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) งำนประสำนงำน ปฏิบัตหิ น้ำที่ หัวหน้ำงำนประสำนงำน
ประสำนงำนข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ศึกษำสำรวจและกำหนดภำรกิจทั้งภำรกิจหลักและภำรกิจที่ได้รบั มอบหมำยที่จะต้องประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- จัดทำข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกทั้งด้ำนตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงำนและองค์กร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและประสำนกำรดำเนินงำนร่วมกันโดยแยกออกเป็นภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ติดต่อประสำนงำน
(2) กำหนดรูปแบบภำรกิจ ขั้นตอน วิธีกำร ตลอดจนเทคนิคต่ำงๆ ในกำรประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสม
กับเรื่องที่จะประสำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
(3) จัดเตรียมเอกสำร สื่อ เครื่องมือ ช่องทำง กำรประสำนงำนให้มีควำมพร้อมและเอื้อประโยชน์ สะดวกต่อกำร
ประสำนงำน
(4) สร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) กำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนตำมภำรกิจอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
(6) กำหนดวิธีกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรประสำนงำนงำนเครือข่ำยกำรประสำนงำนที่กำหนดโดยใช้รูปแบบที่
หลำกหลำย
(7) ประเมินรูปแบบกำรประสำนงำน และนำผล กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำรูปแบบ
และพัฒนำบุคลกรให้มีควำมพร้อมในกำรประสำนงำนกับบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงำนอื่นๆ เป็นระยะๆ
(8) งำนรณรงค์ขอควำมร่วมมือช่วยเหลือตำมนโยบำยของกระทรวง จังหวัดและผู้บังคับบัญชำ
(9) กิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับวันสำคัญและพิธีกำรร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ
(10) งำนขอควำมอนุเครำะห์จำหน่ำย บริจำคและตอบขอบคุณ
๒) งำนส่งเสริม กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพในสถำนศึกษำ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำงำนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สวัสดิภำพในสถำนศึกษำ
(1) กำรจัดสวัสดิกำร เช่น กำรจัดหำยำนพำหนะ กำรประกันภัยรถยนต์
(2) สวัสดิกำรกู้ยืมเพื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อกำรพัฒนำชีวิตครู ธ.อ.ส. ธ.ก.ส ฯลฯ
(3) ศึกษำระเบียบ แนวทำงปฏิบัติกำรจัดสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ
(4) วำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำนให้เหมำะสม
(5) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถำนศึกษำและบุคลำกำรได้ทรำบและเข้ำใจในเงื่อนไข
กำรรับกำรสนับสนุน
(6) ดำเนินกำรให้บริหำรด้ำนสวัสดิกำรตำมแนวทำงและเงื่อนไขของแต่ละโครงกำร
(7) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลตำมรำยละเอียดที่กำหนด
(8) กำรประกันชีวิตหมู่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐ
(9) ศึกษำระบบ แนวทำงและเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันชีวติ
(10) วำงแผนกำรดำเนินงำนและประชำสัมพันธ์ เผยแพรข้อมูลให้ข้ำรำชกำรและสถำนศึกษำทรำบ
(11) ติดตำม ตรวจสอบรำยละเอียด เงื่อนไข เพื่อรักษำผลประโยชน์ของ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และ
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
(12) สรุปผลกำรดำเนินกำรและรำยงำนผล
/3) งำนยำนพำหนะ...
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๓) งำนยำนพำหนะ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุม่ งำนยำนพำหนะ
(1) ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำในกำรใช้พำหนะส่วนกลำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2) จำแนกพำหนะส่วนกลำงโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในกำรควบคุมกำรบำรุงรักษำ กำร
ให้บริกำรรวมทั้งกำรจัดทำเอกสำรคู่มือประจำรถ
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรขอใช้พำหนะส่วนกลำง รวมทั้งกำรขอใช้น้ำมันส่วนกลำงหรือ
กรณีที่ต้องใช้น้ำมันส่วนกลำงหรือกรณีที่ต้องใช้น้ำมันจำกแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
(4) กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะในเรื่องของกำรขอใช้ กำรดูแล บำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ
กำรส่งซ่อม พร้อมทั้งรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับ
(5) กำหนดสถำนที่เก็บรักษำพำหนะส่วนกลำงเก็บรักษำนอกหน่วยงำนต้องดำเนินกำรตำม
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(6) นำผลกำรดูแลบำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ ประเมินผล ประสิทธิภำพพำหนะส่วนกลำงเพื่อ
นำไปสู่กำรปรับปรุงต่อไป
3.1) นำยผิน จินดำศรี ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์รำชกำร มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
กฉ ๑๑๖๙ สุรินทร์
(๒) บำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
(๓) ดูแล ทำควำมสะอำดบำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน
(๔) จัดทำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
(๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร
(6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.2) นำยสุทธิมำกร ประเสริฐศรี ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์รำชกำร
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
นข 4908 สุรินทร์
(๒) บำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
(๓) ดูแล ทำควำมสะอำดบำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน
(๔) จัดทำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
(๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.3) นำยสหชำติ พระงำม ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์รำชกำร
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
นข ๓๗๔๔ สุรินทร์
(๒) บำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
(๓) ดูแล ทำควำมสะอำดบำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน
(๔) จัดทำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
(๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร
/4) งำนเลือกตั้ง...
(6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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4) งำนเลือกตัง้ และสรรหำกรรมกำร และอนุกรรมกำร
มี นำงสำวเพ็ชรำพร ขวัญใจ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 4
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในงำนเลือกตั้ง สรรหำ
กรรมกำรและอนุกรรมกำร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.๕ นำงพิชญ์สณ
ิ ี เจริญรัตน์ ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕ ปฏิบตั หิ น้ำที่
แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร คนที่ 2 ในกรณีทผี่ อู้ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ และมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) งำนประชำสัมพันธ์
มี นำงพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ 5 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีคณะทำงำน ดังต่อไปนี้
1.๑) นำงพิชญ์สณ
ิ ี เจริญรัตน์
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำ
๑.๒) นำยสิรวิชญ์ แสนดี นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 6
ผูช้ ว่ ย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) วำงแผนวิเครำะห์แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และภำยนอกองค์กร
(๒) จัดประชำสัมพันธ์งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ของกลุ่ม/กลุ่มงำน ที่รับผิดชอบ ผ่ำนแผ่นพับ แผนภูมิ วำรสำร ในระบบเทคโนโลยีสำรในเทศ และกำรสื่อสำร
รวมถึงกำร ผลิต ข้อมูล ข่ำวสำร บทควำม ตำมควำมเหมำะสม
(๓) ติดตำมข่ำวสำร พร้อมรวบรวมข้อมูลกำรศึกษำ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
(๔) งำนสร้ำง และจัดตั้งเครือข่ำยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ให้เชื่อมโยงทั้งภำยใน และภำยนอก
องค์กร
(๕) พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของทุกกลุ่มภำรกิจ และสถำนศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์ผลงำน และจัดทำทะเบียนเครือข่ำย
(๖) สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์ โดยกำรจัดนิทรรศกำร ภำพกิจกรรม และภำพข่ำวที่น่ำสนใจ
(๗) งำนรวบรวม และรำยงำนกิจกรรมของโรงเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
๓๓ และกิจกรรมของกลุ่ม ผ่ำน เว็บไซต์ http://www.secondary33.go.th/index.php , ผ่ำน Facebook
ที่ ...
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขตสำมสำม, เครือข่ำย Line ,OBEC LINE sec/สำนั
33,กงำนเขตพื
สถำนีข่ำว้นสพม.33
ผ่ำน YouTube.com เว็บไซต์ สพฐ. http://www1.obec.go.th:8081/
(๘) เปิดระบบเสียงตำมสำย เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องแจ้งให้รับทรำบร่วมกัน
(๙) ดูแลระบบ Call Center จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรตลอดเวลำ และทำป้ำยประชำสัมพันธ์ระบุ
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ หรือหมำยเลข Call Center ไว้ในบริเวณที่เหมำะสม
(๑๐) ติดตำมประเมินผล กำรประชำสัมพันธ์เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนำและวำงแผน
ประชำสัมพันธ์ต่อไป
(๑๑) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2) งำนช่วยอำนวยกำร
มี นำงพิชญ์สณ
ิ ี เจริญรัตน์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 5
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำนดังนี้
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33

หน้า ๑๒
(๑) งำนกำรรับ – ส่ง งำนในหน้ำที่รำชกำร
(๒) งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3) กำรดำเนินงำนประสำนกำรจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(4) ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3) งำนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
มี นำงพิชญ์สณ
ิ ี เจริญรัตน์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 5
ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ช่วยดูแลงำนใน
ภำพรวมทัง้ หมด
มีหน้ำที่
3.1. ลงบันทึกปฏิทินนัดหมำยงำนเป็นตำรำงประจำวัน แจ้งใน LINE ห้องรำชกำรชำว สพม.33
และปฏิทินนัดหมำยงำน ใน Google แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรประสำนที่พัก เส้นทำงกำรเดินทำง เอกสำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสัมมนำ ประสำนผู้ไปปฏิบัติรำชกำรแทน หำกมีกำรมอบหมำย
3.2. รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรขออนุญำตไปรำชกำร กำรจัดทำคำสั่งให้ไปรำชกำร กำรขอ
อนุญำตใช้รถรำชกำร กำรยืมเงิน ล้ำงหนี้เงินยืมไปรำชกำร กำรลำ ของผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
3.3. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.6 – ว่ำง - ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ.๗ มอบหมำย นำงปวีณำ
กระเวนกิจ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนสำรบรรณสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ นกลุม่ งำนสำรบรรณ
โดยมี นำงสำวเสำวภำ เจิมทอง ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดดี เป็นผูช้ ว่ ย
มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำระบบงำนธุรกำร
(๒) กำรดำเนินกำรงำนเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มอำนวยกำร
(๓) งำนสำรบรรณและระบบ ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓.๑) งำนรับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และช่องทางต่าง ๆ (ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office e-Office สพฐ./ Smart Obec /จดหมาย/ หนังสือ
ราชการโดยการจัดส่งจากหน่วยงานโดยตรง ) จัดทำ จัดเก็บ ยืม ทำลำย หนังสือรำชกำร
(๓.๒) ติดตำม จัดทำข้อมูลของโรงเรียน กำรรำยงำนกลับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๓
(๔) ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มอำนวยกำร
(๕) งำนจัดทำแฟ้มคำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๖) กำรแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อถือปฏิบัติ
(๗) กำรขอควำมร่วมมือข้อมูลสำรสนเทศ
(๘) ให้คำปรึกษำ แนะนำและตอบข้อหำรือเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ แก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรกลุ่มอำนวยกำร
(๑๐) งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มอำนวยกำร
/(11) งำนรับ – ส่ง ...
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หน้า ๑๓
(1๑) งำนรับ – ส่ง ไปรษณีย์ และส่งหนังสือส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
(๑๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.7 งำนธุรกำร มอบหมำย นำงเสำวภำ เจิมทอง ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำที่
ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบ ดังนี้
1.8.1) กำรจัดทำเอกสำร กำรเก็บ รักษำ กำรยืมและกำรทำลำย
1.8.2) กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนำ
กำกับดูแลกำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office e-filing และ my-office กลุ่มอำนวยกำร แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่งหนังสือ
รำชกำร
1.8.๓) ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม
อำนวยกำร ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
1.8.๔) จัดกำรประชุมภำยในกลุ่มอำนวยกำร โดยกำรศึกษำวิเครำะห์รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูล
ด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มอำนวยกำร สรุปผลและจัดทำรำยงำนผลกำร
ประชุม
1.8.๕) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มอำนวยกำร
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
(๒) รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
(๓) แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้
(๔) สรุปและรำยงำนผล
1.8.6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรมอบหมำย
1.8.7) งำนถ่ำยเอกสำร และกำรลงทะเบียนคุมกำรถ่ำยเอกสำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.8.8) งำนบริกำร one stop service
1.8.9) กำรจัดทำสถิติ และรำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร เสนอผู้บังคับบัญชำ
1.8.10) บริกำร สลิปเงินเดือน
1.8.11) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.8 นำงกุลเศรษฐ บำนเย็น ธุรกำรโรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล ,โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ปฏิบัติหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
3.8.1 เป็นเจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณกลุ่มอำนวยกำร
3.8.2 เป็นเจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณกลำง
3.8.3 รับ-ส่งหนังสือทำงระบบ My Office
3.8.4 รับหนังสือจำก Smart Obec
3.8.5 ประสำนงำนในหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัด และหน่วยงำนภำยนอก
3.8.6 จัดส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์
3.8.7 สรุปและจัดทำรำยงำนกำรมำปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจำวัน
3.8.8 รับหนังสือจำกระบบจัดกำรเอกสำรสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำกจังหวัดสุรินทร์
3.8.9 จัดทำใบลงเวลำและรับลงทะเบียนประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.8.10 จัดทำรำยงำนทะเบียนรับหนังสือรำชกำรประจำเดือน
/3.8.11 จัดทำรำยงำน ...
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หน้า ๑๔
3.8.11 จัดทำรำยงำนทะเบียนส่งหนังสือรำชกำรประจำเดือน
3.8.12 จัดทำรำยงำนทะเบียนคำสั่งประจำเดือน
3.8.13 จัดทำกำรเบิกจ่ำยเงิน/ล้ำงหนี้ ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.8.14 งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

4. กลุ่มนโยบำยและแผน
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
และมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result –
Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (Strategic
Performance Based Budgeting : SPBB) โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุน ที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐำน (School Base Management) โดยยึดกระบวนกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรตำมแผน กำรกำกับ ติดตำม
ผล อย่ำงเป็นระบบมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนดังนี้
1) นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรใน
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุม่ นโยบำยและแผน มีหน้ำที่ ปฏิบัติและรับผิดชอบงำนดังนี้
1.๑) จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
มีควำมคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
1.๒) ติดตำม ดูแล ควบคุมกำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
1.๓) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน แก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
1.๔) ติดตำม ดูแล ควบคุม กำกับและเร่งรัดกำรดำเนินงำนของงำนธุรกำร กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จังหวัดสุรินทร์ และมติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร
1.๕) วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไขเอกสำร/ งำนทุกเรื่องของทุกงำน กลุ่มงำนก่อน
นำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๑.๖) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
๑.๗) ให้คำปรึกษำ ควำมรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน รับผิดชอบงำน
ภำรกิจ จำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำเขตตรวจรำชกำร แบบคลัสเตอร์ (Cluster)
/2) งำนธุรกำร ...
๑.๘) งำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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๒) งำนธุรกำร
นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิ ำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๑
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กำรจัดทำเอกสำร กำรเก็บ รักษำ กำรยืมและกำรทำลำย
(2) กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนำกำกับดูแลกำร
รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office e-filing และ my-office กลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรำบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่ง
หนังสือรำชกำร
(3) ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน
(4) ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน ให้
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
(5) จัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน โดยกำรศึกษำวิเครำะห์รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำน
นโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน
สรุปผลและจัดทำรำยงำนผลกำรประชุม
(๖) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
(๖.๑) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
(๖.๒) รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
(๖.๓) แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้
(๖.๔) สรุปและรำยงำนผล
(๗) ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓) งำนวิเครำะห์งบประมำณ
นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ ๓๕ ปฏิบตั หิ น้ำที่ หัวหน้ำกลุม่ งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีหน้ำทีป่ ฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(๒) งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
(2.๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งสำรวจและ
รำยงำนข้อมูล
(2.๒) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
(2.3) คณะกรรมกำร ประชุมดำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
แผนงำน/งำน/โครงกำรที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
(2.๔) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเสนอผู้อำนวยกำรพิจำรณำ กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบ
เอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนำเสนอผู้อำนวยกำรพิจำรณำ
ใหม่
(2.๕) จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
(2.๖) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำยงำน คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำน
/(3) งำนกำรจัดตั้งและ...
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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(๓) งำนกำรจัดตัง้ และเสนอของบประมำณประจำปีและในกรณีเร่งด่วน งบประสบอุบตั ภิ ยั ของสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ งบลงลงทุน ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ำง และงำนลักษณะงำนงบลงทุน
(3.๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งนโยบำยและแผนพัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
(3.๒) สถำนศึกษำ จัดทำคำของบประมำณ เสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3.๓) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำและเสนอของบประมำณวิเครำะห์
ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
(3.๔) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยและ
ผลผลิตทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ
(3.๕) จัดทำคำของบประมำณประจำปี
(3.๖) คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เห็นชอบในรำยละเอียดกำรเสนอขอจัดตั้งประมำณ
(3.๗) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อดำเนินกำร
ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
(3.๘) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๔) งำนจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง ให้แก่สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
(4.๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ
(4.๒) คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณ และเกณฑ์ที่กำหนด
(4.3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง
(4.๔) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
หรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปี
(4.๕) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหรือ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
(4.๖) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
(๕) งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลีย่ นแปลงงบประมำณ)
(5.๑) ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำก
สถำนศึกษำ
(5.๒) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ประจำปี
(5.๓) วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผล ต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จของ
งำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกันหรือต่ำงประเภทงบประมำณ เป็นเงินเหลือจ่ำย
(5.๔) กำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย
(5.๕) จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่เหมำะสม
(5.๖) เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ
(5.๗) เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ
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(5.๘) รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(5.๙) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณดำเนินกำร
(5.๑๐) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
(5.๑๑) ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนนโยบำยและแผน
(6) ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4) งำนข้อมูลสำรสนเทศ
นำงปำริชำต เสียงสนัน่ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ ๓๖ ปฏิบตั หิ น้ำที่ หัวหน้ำกลุม่ งำนข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั หิ น้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุม่ นโยบำยและแผน คนที่ ๒ ในกรณีทผี่ อู้ ำนวยกำรกลุม่ และ/
หรือผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่ม คนที่ ๑ ไม่อยูห่ รือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ได้
(๒) งำนจัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร
(2.๑) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยและแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ
และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2.๒) ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน
เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
(๒.๓) จัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๒.๔) ดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2.๕) ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๓) งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Education Management Information System :
EMIS)
(3.๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปตำมเวลำและเงื่อนไข
(3.๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
(3.๓) ออกแบบวิธีกำรนำเสนอในรูปแบบเอกสำรและบนเครือข่ำยเว็บไซต์
(3.๔) ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง
(3.๕) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
(๔) งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
(4.๑) วิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(๔.๒) กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(๔.๓) พัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
(4.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้และบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
(4.๕) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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(๕) งำนพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร (ICT Network)
(5.๑) ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(5.๒) พัฒนำรูปแบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร
(5.๓) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือกำรใช้งำน
(๕.๔) จัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนมีระบบป้องกันควำมเสี่ยงต่อระบบเครือข่ำยฯที่อำจจะเกิดขึ้น
(5.๕) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
(๖) ศึกษำวิเครำะห์งำนจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบ
เงินอุดหนุนตำมโครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ จำนวน ๕ รำยกำร ดังนี้
๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๑) เงินอุดหนุนรำยหัว ๒) ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน ๓)
ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
๒. ค่ำหนังสือเรียน
๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
(7) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
(๘) หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
5) งำนนโยบำยและแผน
นำงจุไรภรณ์ สิรไิ สย ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๗
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.๑) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
5.1.๑) วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.1.๒) ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1.๓) วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ และประสิทธิภำพของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
5.1.๔) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำย (แผนกำรศึกษำ) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1.๕) จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อม
และควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
5.1.๖) เสนอ กศจ. พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5.1.๗) เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
5.1.๘) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5.2) งำนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนระยะกลำง
5.2.๑) ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2.๒) ศึกษำ รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
/5.2.3) วิเครำะห์ปัจจัย ...
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33

หน้า ๑๙
5.2.๓) วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประเมินสถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2.๔) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ และค่ำนิยมขององค์กรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5.2.๕) กำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2.๖) กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จและกรอบแผนงำน/โครงกำร
5.2.๗) นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.2.๘) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
5.2.๙) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2.๑๐) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5.๓) งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.3.๑) ศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.3.๒) ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3.๓) กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ /5.3.4จัดทำรำยละเอียด...
...
5.3.๔) จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.3.๕) นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีเพื่อขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.3.๖) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
5.3.๗) ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
5.3.๘) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
5.3.๙) ติดตำม และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ
5.๔) ประสำนงำนกับจังหวัดสุรินทร์ ในกำรจัดทำยุทธศำสตร์จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด งำนบริหำร
ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด และกำรประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
จังหวัดสุรินทร์
5.4.๑) จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.4.๒) จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนถึงจังหวัด องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
5.4.๓) ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
5.4.๔) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5.๕ งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.5.๑) ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.5.๒) ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำและควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.5.๓) จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เสนอขอ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด
/5.5.4) ดำเนินกำรจัดตั้ง...
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5.5.๔) ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรฯ ที่เกี่ยวข้อง
5.5.๕) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำ
5.๖ ศึกษำวิเครำะห์งำนจัดสรรงบประมำณงบดำเนินงำนทุกประเภทตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
5.๗ ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕.๘ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงปำริชำต เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้ำที่แทน
6) งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๘
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.
(1.๑) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(1.๒) จัดทำแผน กำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ำกับติงดรัตำม
แผนกำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อกำกั/แผนก
บติดตำมเร่
ดให้ม...ีกำร
ดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผน
(1.๓) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง
(1.๔) เสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำกับติดตำมต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(1.๕) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี (Annual Report)
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และจัดทำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สำธำรณชน
(๒) งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจำปีสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำ)
(2.๑) ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
(2.1.๑) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๒.1.2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ
(2.1.๓) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
(2.1.๔) สรุปผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(2.1.๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนำงำน
(2.1.๖) สรุปผลกำรดำเนินงำน
(2.๒) ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/(2.2.1) ศึกษำ วิเครำะห์ ...
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(2.2.๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดทำรำยงำนผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ
(2.2.๒) ประเมินผลงำนระยะสิ้นสุดแผนและจัดทำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไป
พัฒนำงำนองค์กร
(2.2.๓) สรุปผลกำรดำเนินงำน
(2.๓) ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
(2.3.1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
(2.3.๒) สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
(2.3.๓) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
(2.3.๔) สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
(2.3.๕) รำยงำนผลกำรประเมิน
(๓) ศึกษำ วิเครำะห์งำนจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน ตำมกรอบวงเงิน
ที่ได้จัดสรร
(๓.๑) รำยกำรค่ำตอบแทนจ้ำงพนักงำนรำชกำรและงบดำเนินงำน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
(๓.๒) รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรทุกรำยกำร
(๓.๓) รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน
(๔) ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
(๕) หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงจุไรภรณ์ สิริไสย ปฏิบัติหน้ำที่แทน
5. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
มีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้
๑) นำยวัชรำ สำมำลย์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัตหิ น้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรจัดกำรศึกษำทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.๑) ควบคุมกากับและตรวจสอบกลั่นกลองงานในกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย ควบคุม กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนาติดต่อประสานงาน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน เสนอความเห็นชอบและดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
๑.๒) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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๑.๔) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๑.๕) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๖) ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๗) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสานักงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
๑.๘) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๑.๙) นิเทศติดตาม ประเมินผล การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๑๐) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร ปฏิบัติหน้าที่แทน
๒) งานธุรการ
นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานวิเคราะห์ หนังสือราชการภายนอก ภายใน ตรวจสอบ พัฒนาระบบ ความสาคัญและความ
เร่งด่วนของหนังสือเพื่อนาส่งให้ผู้รับผิดชอบ และออกแบบระบบงานสารบรรณ ให้ถูกต้องรวดเร็ว จัดทาสถิติการรับ
– ส่ง หนังสือราชการ
๒.๒) งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
๒.๓) งานประสานการดาเนินงานทั้งภายใน ภายนอก และการจัดการประชุมและรายงานการ
ประชุมกลุ่ม
๒.๔) งานรับ ส่งหนังสือ (ระบบ E-Filing) ,ระบบ (E-Office) ,(My office) ,(Smart Obec) และ
งานสืบค้นหนังสือราชการของกลุ่ม จัดเก็บ ขอทาลายหนังสือราชการ จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงาน
ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คาสั่ง/ประกาศอื่นๆหนังสือเวียนต่างๆ)
๒.๕) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษา
๒.๖) จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๒.๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายวัชรา สามาลย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
/3) งำนส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล...
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หน้า ๒๓
๓) งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล
นายวัชรา สามาลย์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการทางไกล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๓.๒) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๓) พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
๓.๕) นิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๓.๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๓.๗) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๓.๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร ปฏิบัติหน้าที่แทน
๔. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปาริชาติ เสียงสนั่น ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ หัวหน้างาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาตินโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๔.๒) จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๔.๓) ดาเนินงานตามแผนโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เขตพื้นที่การศึกษา
๔.๔) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุป
รายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
๔.๖) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
/4.7) จัดทำข้อมูล ...
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หน้า ๒๔
๔.๗) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาและสนองตอบ
ความต้องการผู้รับบริการ
๔.๘) ออกแบบวิธีการนาเสนอในรูปแบบเอกสารและบนเครือข่ายเว็บไซต์
๔.๙) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
๔.๑๐) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
๔.๑๑) พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงานคณะการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑๒) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร ปฏิบัติหน้าที่แทน
๓) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
๓.๑) ดาเนินการเกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๓) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๔) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๕) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ (ระบบ IP)
๓.๖) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการ การติดตั้ง บารุง ซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๗) พัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๘) ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๙) ติดตามประเมินผล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑๐) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุมทางไกล (VDO Conference)
/3.11) ติดตั้ง ดูแล ...
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หน้า ๒๕
๓.๑๑) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๓.๑๒) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
๓.๑๔) ควบคุม ดูแล ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทาเว็บไซต์สานักงาน
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดทาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
๓.๑๕) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการทางานอย่างต่อเนื่อง การสารอง
ข้อมูล ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น
๓.๑๖) จัดระบบรักษาความปลอดภัย CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในสานักงาน
๓.๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายวัชรา สามาลย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

6. กลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุและงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
มีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้
6.1 นำงลัดดำวัลย์ เพ่งเล็งดี ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ เลขทีต่ ำแหน่ง อ ๙
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงำน ดังนี้
๑) ทำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
๒) รับผิดชอบกำรบริหำรงบประมำณและทรัพย์สินของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ให้
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่ำ
๓) รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ติดตำม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
๔) กำหนดแผนปฏิบัติงำน ควบคุม กำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำน รวมทั้งปรับแผนปฏิบัติ
งำน หรือพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๕) ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ
๖) เป็นผู้แทนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ในคณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำร หรือ
คณะทำงำนในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/7) พิจำรณำเสนอควำมเห็น ...
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๗) พิจำรณำเสนอควำมเห็น และตรวจสอบรำยละเอียดเรื่องรำว ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เกี่ยวกับกำรขออนุญำต ขออนุมัติ หรืออื่น ๆ ที่เจ้ำหน้ำที่นำเสนอ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ วินิจฉัยสั่งกำร
๘) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ผลงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ งำนในควำม
รับผิดชอบต่อผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๙) งำนอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำน ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์แก่ผู้มำติดต่อ บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ บุคลำกรอื่นและสถำนศึกษำในสังกัด
๑๐) จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ กำรโอนเงินประจำงวดทุกแผนงำน/โครงกำร
๑๑) ควบคุม ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำเงินส่งคลัง เงินงบประมำณเงินนอก
งบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดิน
๑๒) พิจำรณำ ตรวจสอบ กลั่นกรองงำน และเสนอควำมเห็นประกอบกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรบริหำร
พัสดุและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๑๓) จัดทำแผน/ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน และจัดทำรำยงำน งบลงทุน เพื่อรำยงำนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคลังจังหวัดสุรินทร์
๑๔) จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรในงำนใช้ในกำรปฏิบัติงำน จัดทำข้อตกลงใน
กำรปฏิบัติงำน
๑๕) จัดทำมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมตัวชี้วัด
1๖) กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบรำยจ่ำย(เงินประจำงวด) พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำ
ในสังกัดทรำบ
๑7) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๑7.๑) กระบวนกำรอนุมัติรำยกำรตั้งเบิกสำหรับส่วนรำชกำร P๑/P๒
๑7.๒) กำรตรวจสอบข้อมูลกำรขอเบิกเงินของหน่วยงำน (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๐๘ ลว. ๑๐ ตุลำคม ๒๕๔๙)
๑8) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน
๑9) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรขอเบิกเงินค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำง( ค่ำ K )
20) ตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยเงินต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน งำน/โครงกำร
๒1) ในวันทำกำรช่วงเวลำ 15.30-16.30 น. เชิญรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำเป็น
ประธำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ
หรือวินิจฉัยสั่งกำร
๒2) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงพยอม สนคลัง และหรือนำยสุชำติ คำบุญฐิติสกุล ปฏิบัติหน้ำที่แทน
งำนธุรกำร
6.2 นำงสำวปำนำ พำน้ำเทีย่ ง ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชัว่ ครำว มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำรประจำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๒) จัดทำทะเบียน รับ - ส่ง ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจ่ำยหนังสือให้แต่ละกลุ่มงำน
๓) จัดทำหนังสือแจ้งเวียน ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
4) จัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบัติงำนประจำปี
/5) นำแฟ้มงำนเสนอต่อ...
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5) นำแฟ้มงำนเสนอต่อผู้มีอำนำจลงนำมสั่งกำร และนำแฟ้มที่ผู้มีอำนำจสั่งกำรแล้ว คืนให้กับเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำของเรื่อง
6) ดำเนินกำรแจ้งกำรโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด รวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนโรงเรียน
๙) ประสำนงำนกับธนำคำร นำยทะเบียนท้องที่ คลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบัญชีกลำง สรรพำกรพื้นที่
และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
10) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อ
ตรวจสอบงำน
๑1) ดำเนินกำรตอบรับพัสดุที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนกลำง เพื่อจ่ำยให้กับผู้เกี่ยวข้อง
12) จัดทำงบเดือน กรณีจ่ำยตรงผู้ขำย (จ่ำยผ่ำนกรมบัญชีกลำง) เสนองำนบัญชีจัดเก็บ
13) แจ้งกำรโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ และสรรพำกร
๑4) จัดทำงบหน้ำใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำร
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
๑5) ให้คำปรึกษำแนะนำชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร
หรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
๑7) รวบรวมเอกสำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
๑8) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวกมลรัตน์ สำนักนิตย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน…
ทั้งนี้ กำรปฏิบตั ิใน ข้อ 11) – ข้อ 14) มอบหมำยให้ นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล เป็นผูด้ ำเนินกำรแทน
งำนบริหำรงำนกำรเงิน
6.3 นำงพยอม สนคลัง ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๑๐
มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำร ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นลำดับที่ 2 ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
๒) จัดทำทะเบียนคุมจ่ำยเช็ค และขออนุมัติเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
และเงินทดรองรำชกำร
3) รับ – จ่ำยเงิน นำส่งเงิน นำฝำกเงิน จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ควบคุมจำนวนเงินใน
ตู้นิรภัยเพื่อทำใบนำส่ง
4) ดำเนินกำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยเงินช่วยพิเศษ กรณีข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำถึงแก่กรรม
5) จัดทำแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.ของลูกจ้ำงประจำ จัดทำรำยละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงิน
สมทบและเงินชดเชยของสมำชิก กสจ. เข้ำกองทุน กสจ. ของลูกจ้ำงประจำในสังกัด
6) จัดทำรำยละเอียดกำรรับ-กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอื่นๆประจำเดือนทุกประเภท
ทุกงบรำยจ่ำย เพื่อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำรำชกำรและ ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
7) จัดทำรำยละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำในสังกัด
8) จัดทำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ ๕๑๑๐) กรณีข้ำรำชกำรโอน/ย้ำยต่ำง
สังกัด
9) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
10) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก /ครูสอนพิเศษเกินภำระงำน/ดูแลนักเรียน
พักนอน
/11) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน...
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11) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง/ค่ำตอบแทนผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำง
12) ดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำเช่ำบ้ำน
12.๑) ตรวจสอบเรื่องกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรในสังกัด
12.๒) จัดทำทะเบียนคุมคำขออนุมัติเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน
12.๓) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจำเดือนทุกแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร
12.๔) รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจำเดือนต่อกลุ่มนโยบำยและแผน
12.๕) จัดทำรำยละเอียดประมำณกำรเงินค่ำเช่ำบ้ำนเพื่อขอโอนงบประมำณ
เพิ่มเติมระหว่ำงปี ทุกกรณีให้กลุ่มนโยบำยและแผน
12.๖) จัดทำรำยงำนบัญชีรำยชื่อเจ้ำของบ้ำนเช่ำประจำปี ส่งให้สรรพำกรจังหวัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
13) ดำเนินกำรจัดทำพิมพ์งบหน้ำใบสั่งจ่ำยเพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ำย เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
และเงินทดรองรำชกำร
14) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบ หนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
15) จัดทำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำร
ที่ดำเนินกำรแล้วลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
16) จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิก
จ่ำยเงินตำมแผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ
17) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อตรวจสอบ
18) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงลัดดำวัลย์ เพ่งเล็งดี /นำงสำวกมลรัตน์ สำนักนิตย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
6.4 ....- ว่ำง - .... เลขทีต่ ำแหน่ง อ.12 .นำงสำวกมลรัตน์ สำนักนิตย์ ตำแหน่ง ครูธรุ กำรโรงเรียน
ช่วยรำชกำรมอบหมำยให้มผี ปู้ ฏิบตั ิแทน ดังนี้
๑) ดำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับเงินทดรองรำชกำร จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรอง
รำชกำร ตรวจสอบเอกสำรกำรยืม กำรขออนุมัติยืมเงิน จัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษำสัญญำยืมเงิน รับ-ส่งใช้เงินยืม
ออกใบสำคัญรับเงิน
2) ดำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกำรยืมเงินรำชกำร เงินงบประมำณของทำงรำชกำร และเงินนอก
งบประมำณ และเงินนอกนอกงบประมำณ TR1 ทุกแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร
2.๑) กำรจัดทำทะเบียนคุมกำรยืมเงิน
2.๒) ตรวจสอบกำรขออนุมัติยืมเงินงบประมำณ
2.๓) กำรวำงฎีกำ กำรเก็บรักษำสัญญำยืมเงิน
2.๔) กำรรับ-กำรส่งใช้เงินยืม กำรออกใบรับใบสำคัญกำรยืมเงิน
2.๕) ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ขออนุมัติล้ำงหนี้เงินยืมงบประมำณ
3) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกงบประมำณ TR1 งบดำเนินงำน
งบอุดหนุน ที่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ทุกแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม
4) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4.๑) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำร
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หน้า ๒๙
4.๒) ตรวจสอบกำรขอเบิก ในระบบ GFMIS
4.5) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ
5) ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking เงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑
6) ตรวจสอบฎีกำเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่วำงเบิกทุกงบรำยจ่ำย
7) จัดทำงบเดือนฎีกำเบิกจ่ำยเงินกรณีผ่ำนส่วนรำชกำรทุกฎีกำส่งงำนบัญชี
7.๑) รวบรวมเอกสำรใบสำคัญประกอบงบเดือน ตลอดจัดเก็บเอกสำร
7.๒) จัดทำงบหน้ำใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือนตลอดจนจัดเก็บเอกสำร
7.๓) จัดทำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินทุกงบรำยจ่ำย
8) จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
แผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ
9) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อ
ตรวจสอบงำน
10) จัดทำงบหน้ำใบสั่งจ่ำย และรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรทีดำเนินกำรแล้ว
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
11) ติดต่อประสำนงำนคลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบัญชีกลำง สพฐ. และธนำคำรที่เกี่ยวข้อง
12) เก็บรักษำคู่มือวำงฎีกำ สมุดคู่มือเงินฝำกคลังทุกบัญชีและสมุดคู่ฝำกทุกบัญชี
13) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
14) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ สำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อตรวจสอบ
15) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพยอม สนคลัง ปฏิบัติหน้ำที่แทน
6.5 ....- ว่ำง - .... เลขที่ตำแหน่ง อ.13 มอบหมำยให้ นำงสำวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทำยี ตำแหน่งลูกจ้ำง
ชัว่ ครำว เป็นผูร้ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั แิ ทน ดังนี้
1) ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จ
ลูกจ้ำงประจำ บำเหน็จค้ำประกัน บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง บำนำญพิเศษ และขอรับเงิน
กบข.
2) ปฏิบัติงำนในระบบบำเหน็จบำนำญ(e-pension)
3) ปฏิบัติงำนในระบบบำเหน็จค้ำประกัน(ระบบPGS)
4) ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินข้ำรำชกำรบำนำญประจำเดือน เพื่อชำระหนี้บุคคลที่สำม
5) ดำเนินกำรขอรับและเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรบำนำญ (กบข.)
กรณีข้ำรำชกำร ลำออกจำกรำชกำรและเสียชีวิต
6) จัดทำทะเบียนคุมกำรขอรับและกำรเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ตรวจสอบ
เอกสำร ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินประสำนงำนกับนำยทะเบียนท้องที่อำเภอ และสำนักงำน กบข.
7) จัดทำทะเบียนคุมหลักฐำนขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน บำเหน็จ
ดำรงชีพ บำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข./
8) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน
บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข./ ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
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หน้า ๓๐
9) จัดทำรำยละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษี เงินได้บุคคล
ธรรมดำ ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำงประจำที่รับเงินบำนำญ
10) ให้คำปรึกษำแก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ทำยำทข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
ที่เกี่ยวข้องกับ กำรขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรำย
เดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข. 2) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และ ดำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินครองชีพพิเศษของพนักงำนรำชกำร
11) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว งบดำเนินงำน รำยกำร
๒.๑) ครูธุรกำร
๒.๒) ครูพักนอน
๒.๓) ครูlab boy
๒.๕) นักกำรภำรโรง ๓๐ อัตรำ
๒.๖) นักกำรภำรโรง ต่อเนื่อง ๒ อัตรำ
๒.๗) ครูวิกฤต
๒.๘) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
๒.๙) ครูวิทย์-คณิต
๒.๑๐) ครูยกระดับ
๒.๑๑) พนักงำนพิมพ์ดีด
๒.๑๓) พนักงำนขับรถ
๒.๑๔) นักกำรภำรโรง
12) ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดเงินสะสมและเบิกจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ของครูจ้ำงชั่วครำว
นักกำรภำรโรง
13) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูจ้ำงชั่วครำว นักกำรภำรโรง
14) จัดทำรำยละเอียดกำรรับ-กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอื่นๆประจำเดือนพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว
ครูจ้ำงชั่วครำวนักกำรภำรโรง เพื่อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกรำยตัว
15) ประสำนงำนกับสำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรนำส่งเงิน กำรเปลี่ยนแปลงฯลฯ
16 ) จัดทำรำยละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ณ ที่
จ่ำย ของพนักงำนรำชกำร ครูจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงชั่วครำว นักกำรภำรโรง
17) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพื่อจัดทำงบเดือนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบ
๑๑) จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
แผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ
๑2) จัดทำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรที่ดำเนินกำรแล้ว
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
๑3) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ธนำคำร สำนักงำนคลังจังหวัด สำนักงำนคลังเขต ๓ จังหวัด
นครรำชสีมำ กรมบัญชีกลำง สำนักงำนนำยทะเบียนท้องที่ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑5) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
16) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพยอม สนคลัง /นำงพัชรำ เพ็ชรดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน
/6.6 – ว่ำง – ตำแหน่งเลขที่ อ.14...
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6.6 .. – ว่ำง - ....ตำแหน่งเลขที่ อ.14 มอบหมำยให้ นำงสำวพัชรำ เพ็ชรดี ครูธรุ กำร รร.แร่วทิ ยำ
และรร.ตั้งใจวิทยำ ช่วยรำชกำร มีผรู้ บั ผิดชอบและปฏิบตั ิ ดังนี้
1.) จัดทำสมุดเงินสด และสมุดรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
2) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรโครงกำรONE Stop Service จ่ำยเงินสด ณ หน่วยเบิกจ่ำย
๑.๑) จัดทำทะเบียนคุมรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรสำหรับข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด
๑.๒) ขออนุมัติยืมเงินทดรองรำชกำร
๑.๓) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน จัดพิมพ์งบหน้ำ รวบรวมเอกสำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
1.4) ขออนุมัติวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เพื่อเบิกหักผลักส่งคืนเงินทดรองรำชกำร
3) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรสำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และ
ข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด
4.) จัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรสำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และ
ข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด เป็นรำยบุคคล
5. ดำเนินกำรขอเบิกเงินอุดหนุน จัดทำงบหน้ำ แจ้งกำรโอนเงินอุดหนุน
6) จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมแผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ
7) ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking เงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑
8) ตรวจสอบฎีกำเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่วำงเบิกทุกงบรำยจ่ำย
9) ประสำนงำนกับ นำยทะเบียนท้องที่ คลังจังหวัด กรมบัญชีกลำง สรรพำกรพื้นที่ และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
10) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
11) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพื่อจัดทำงบเดือนให้หน่วยตรวจสอบ
ภำยในตรวจสอบ
๑2) จัดทำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบสำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรที่ดำเนินกำรแล้ว
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
๑3) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ธนำคำร สำนักงำนคลังจังหวัด สำนักงำนคลังเขต ๓ จังหวัด
นครรำชสีมำ กรมบัญชีกลำง สำนักงำนนำยทะเบียนท้องที่ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑4 เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
15.) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน
งำนบริหำรงำนบัญชี
6.7 นำงทัศนลักษณ์ เหลือดี ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำร เลขทีต่ ำแหน่ง อ.๑๑
มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบดังต่อไปนี้
1 ) จัดทำทะเบียนคุมใบนำส่ง ใบนำฝำก เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้
แผ่นดิน
2) ตรวจสอบเงินรำยได้แผ่นดิน และรำยงำนเงินรำยได้แผ่นดินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.) วิเครำะห์และจัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชี เกี่ยวกับ
3.๑) กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย ใบสำคัญค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้ และรำยกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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3.๒) เกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้จำกงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย
3.๓) ด้ำนทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวกับรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ กำรบันทึกรับรู้ภำษี
4 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบัญชี
4.๑) จัดทำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินในงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณ/เงินนอกนอกTR1/
เงินทดรองรำชกำร
4.๒) จัดทำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ/เงินนอกนอกTR1/
เงินทดรองรำชกำร
4.๓) จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร จัดทำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำรและจัดทำงบ
เทียบยอดเงินทดรองรำชกำร
4.๔) จัดทำรำยงำนประจำเดือน รำยงำนประจำปี เพื่อจัดส่งสำนักงำนคลังจังหวัด สพฐ. /สตง.
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ (GFMIS) เกี่ยวกับ
5.๑) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำร
5.๒) ตรวจสอบกำรขอเบิก ในระบบ GFMIS
5.3 ) ตรวจสอบกำรขอจ่ำย ในระบบ GFMIS
5.4) กระบวนกำรบันทึกรำยกำรหักล้ำงอัตโนมัติ กรณีนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
5.5) ระบบกำรตรวจสอบเงินโอนเข้ำบัญชีของส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหนี้
(ZRP_RPT๕๐๓)/ (ZRP_RPT๕๐๓_๑)/ (ZRP_RPT๕๐๖)
5.6) กำรปรับปรุงบัญชีตำมระบบบัญชีแยกประเภท
5.7) กำรหักล้ำงลูกหนี้เงินยืม
5.8) กำรบันทึกจ่ำยชำระเงินโดยส่วนรำชกำร
5.9) กระบวนกำรรับและนำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน
5.10) กระบวนกำรรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
511) กระบวนกำรระบบล้ำงสินทรัพย์
6) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินฝำกคลัง ประเภทเงินประกันสัญญำ จัดทำทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง และ
รำยงำนเงินฝำกคลังทุกประเภท
7) ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระบบบัญชีแก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
8) ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) แก่
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
9) ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking เงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑
10) จัดเก็บข้อมูลกำรผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ประจำปีพ.ศ. และรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
11) กำรบันทึกรำยกำรผลักส่งค่ำปรับที่เป็นเงินรำยได้แผ่นดินเพื่อเป็นรำยได้ของหน่วยงำนในระบบ
GFMIS
12) กำรบันทึกรำยกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยเงินงบประมำณประจำปี รำยกำรเงินเหลือ
จ่ำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในระบบ GFMIS
13) รำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 49 และ 50
๑4) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๑5) ติดต่อประสำนงำนคลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบัญชีกลำง สพฐ. และธนำคำรที่เกี่ยวข้อง
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๑6) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่ดำเนินกำรแล้วลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
๑7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพัชรำ เพ็ชรดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน
งำนบริหำรงำนพัสดุและงำนบริหำรงำนสินทรัพย์
6.8 นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ ระดับชำนำญกำรพิเศษ เลขทีต่ ำแหน่ง อ. ๑๖
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและปฏิบตั ิรำชกำร ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นลำดับที่ 1 ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
๒) เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓) รับผิดชอบกำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓
ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำยและแบบแผนของทำงรำชกำร โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่ำ
4) จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓
5) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็นตำมกรอบงำนที่รับผิดชอบก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับ
6) ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร
7) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร
8) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบดำเนินงำนและงบลงทุน โดยเงินนอก
งบประมำณทุกแผนงำน/โครงกำร (งบ อบจ.) ของสถำนศึกษำในสังกัด
9) กำรตรวจสอบ และควบคุมกำรขอเบิกเงินค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
10) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน
11) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ GFMIS)
ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
๑๑) ปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (eGP)
๑๒) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง(PO )ในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
๑๓) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
๑๔) จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำน
เกี่ยวข้อง
๑๕) ดำเนินกำรเกี่ยวกับที่รำชพัสดุทุกประเภท
16) รำยงำนงบลงทุน ต่อ สพฐ.และสำนักงำนคลังจังหวัด
10) รำยงำนข้อมูลประเมินควำมโปร่งใส ITA EB4 EB 5 EB 6
17) ดำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนพิมพ์ดีด พนักงำนทำควำมสะอำด
ยำมรักษำกำรณ์ กำรจ้ำงบริกำรถ่ำยเอกสำรทำงรำชกำรจำกบุคคลภำยนอกของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และเสนอขออนุมัติจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
18) งำนอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
/19) ติดต่อประสำนงำน ...
ผู้มำติดต่อรำชกำร บุคลำกรอื่นและสถำนศึกษำในสังกัด
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หน้า ๓๔
19) ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
20) กำรให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรหลักฐำนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบงำน
21) รวบรวมเอกสำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
22) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว ปฎิบัติหน้ำที่แทน
6.9 นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบตั ิกำร เลขที่ตำแหน่ง อ.๑๗ มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ทุกแผนงำน/งำน/
โครงกำร
๓) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร
๕) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ GFMIS) ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
๖) ปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๗) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง(PO ) และตรวจรับพัสดุ ในระบบ GFMIS ในส่วน
งำน ที่รับผิดชอบ
๘) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
๙) จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำนเกี่ยวข้อง
๑๑) ดำเนินกำรจัดทำบัญชีวัสดุสำนักงำน ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บวัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓
๑๒) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ตรวจสอบพัสดุ กำรจำหน่ำยพัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัด
๑๓) จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ และ
สถำนศึกษำในสังกัด
14) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค ตรวจสอบ จัดทำรำยละเอียด ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำ
สำธำรณูปโภคทุกแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร จัดทำรำยละเอียดข้อมูล สถิติ กำรใช้สำธำรณูปโภคของหน่วยงำน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนของบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคเพิ่มเติม
15) จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำนเกี่ยวข้อง
16) งำนอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจ ( e-GP) แก่ผู้เกี่ยวข้องผู้มำติดต่อ
รำชกำร บุคลำกรอื่นและสถำนศึกษำในสังกัด
17) ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
18กำรให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรหลักฐำนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบงำน
19) รวบรวมเอกสำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ
/กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ ...
20) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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หน้า ๓๕
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ ปฎิบัติหน้ำที่แทนนำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ทั้งนี้ กำรปฏิบตั ิใน ข้อ 12) และ ข้อ 13) มอบหมำยให้ นำยสุชำติ คำบุญฐิติสกุล เป็นผูด้ ำเนินกำรแทน

7.กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรเลื่อนเงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่
ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆกำรออกบัตรประจำตัว และกำร
ขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
และมีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้
.
7.๑ นำยสนอง สินโพธิ์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๑๘
ปฏิบตั ิหน้ำทีผ่ ู้อำนวยกำรกลุม่ บริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
๑) ศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำกับ ติดตำม ให้คำปรึกษำ
แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒) มอบหมำยให้บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่มีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมลำดับ ดังนี้
2.๑) นำงปฤษณำ อรรถเวทิน
นิติกร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
2.๒) นำงประดิษฐำ ธนรุ่งเรืองทวี
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
2.๓) นำยเชำวลิต รัมพณีนิล
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำร
2.๔) นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำร
๑.๓ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
7.๒ นำงประดิษฐำ ธนรุง่ เรืองทวี ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๑ มี
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
7.๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
7.๒.๒ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ
กลุ่มงำนให้สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.๒.๓ กำรนิเทศ ติดตำม กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน
7.๒.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
/7.2.5 จัดทำข้อมูลอัตรำกำลัง...
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หน้า ๓๖
7.๒.๕ จั ดท ำข้ อมู ล อั ตรำก ำลั งและข้อ มูล ๑๐ มิ. ย.และจั ดท ำแผนอัต รำกำลั ง ของเขตพื้น ที่
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำเอก
7.๒.๖ กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำกำลังคน
1) วิเครำะห์ภำรกิจและแผนอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒) กำหนดจำนวนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๓) จัดทำแผนอัตรำกำลังของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔) เสนอแผนอัตรำกำลังเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
7.๒.๗ กำรเกลี่ยอัตรำกำลัง กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
๑) วิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อตรวจสอบกำรใช้ตำมควำม
จำเป็นควำมต้องกำร ควำมขำดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรำกำลังสถำนศึกษำและนำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรอัตรำกำลังเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองข้อมูล
2) เสนอกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนต่อศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
7.๒.๘ จัดทำข้อมูลแผนอัตรำกำลังภำครัฐ
7.๒.๙ กำรกำหนดตำแหน่งและวิทยฐำนะ
๑) กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒) กำรขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ
7.๒.๑๐ กำรปรับเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่
เพิ่มขึ้น
7.๒.๑๑ กำรประเมินค่ำงำนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค
(๒)
7.๒.๑๒ กำรจัดทำทะเบียนควบคุมกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ ครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง ธุรกำรโรงเรียน
7.๒.๑๓ กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจำ
7.๒.๑๔ กำรเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้ำงประจำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง)
เป็นตำแหน่งพนักงำนรำชกำร
7.๒.๑๕ กำรตัดโอนอัตรำกำลังและกำรสับเปลี่ยนบุคคลของลูกจ้ำงประจำ
7.๒.๑๖ กำรตั ด โอนต ำแหน่ ง ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำใน
สถำนศึกษำที่ถ่ำยโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.๒.๑๗ กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ, กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7.๒.๑๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๓. นำงสำวกนกกร ฝ่ำยสิงห์ ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ ช่วยรำชกำร
สพม.๓๓ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
7.๓.๑ กำรจัดทำทะเบียนควบคุมกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง ธุรกำร
โรงเรียน และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
7.๓.๒ กำรตัดโอนอัตรำกำลังและกำรสับเปลี่ยนบุคคลของลูกจ้ำงประจำ
7.๓.๓ กำรเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้ำงประจำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง)
เป็นตำแหน่งพนักงำนรำชกำร
7.๓.๔ กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจำ
/7.3.5 ช่วยงำนรำยงำน...
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7.๓.๕ ช่วยงำนรำยงำนข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจำในส่วนของ
งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
7.๓.๖ ช่วยงำนบริหำรอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร
7.๓.๗ ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัดทำสัญญำจ้ำงเกี่ยวกับกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำร
โรง ธุรกำรโรงเรียน และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
7.๓.๘ กำรขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ
7.๓.๙ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปฝึกอบรม ดูงำนต่ำงประเทศ
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
7.๔. นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๔
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัตหิ น้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
7.๔.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
7.๔.๒ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ
กลุ่มงำนให้สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.๔.๓ กำรนิเทศ ติดตำม กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน
7.๔.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7.๔.๕ ประสำนงำนและจัดทำข้อมูลกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในตำแหน่งครูผู้ช่วย
7.๔.๖ ประสำนงำนและจัดทำข้อมูลกำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(๑) สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ ทุกตำแหน่ง
(๒) สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ทุกตำแหน่ง
(๓) ศึกษำนิเทศก์
(๔) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ทุกตำแหน่ง
7.๔.๗ ประสำนงำนและจัดทำข้อมูลกำรสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเงิน
งบประมำณ หรือเงินรำยได้ของสถำนศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
7.๔.๘ กำรสอบคัดเลือกนักศึกษำทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในตำแหน่งครูผู้ช่วย
7.๔.๙ กำรรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.และ ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๔.๑๐ กำรรับโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น ให้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๔.๑๑ กำรรับโอนและกำรให้โอนตำมผลกำรสอบแข่งขัน
7.๔.๑๒ กำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(๑) กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ
(๒) กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
(๓) กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนผู้สอน
(๔) กำรย้ำยและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) (ศึกษำนิเทศก์)
(๕) กำรย้ำยและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
7.๔.๑๓ กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
/7.4.14) กำรบรรจุกลับ ...
กรณีที่มีผู้ครองตำแหน่ง
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7.๔.๑๔ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๔.๑๕ กำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร/ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนทุก
โครงกำร
7.๔.๑๖ กำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน งบประมำณของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.๔.๑๗ กำรคัดเลือกให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษลงมำ
7.๔.๑๘ กำรคัดเลือกให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งระดับอำวุโส
7.๔.๑๙ กำรประเมินผลงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งว่ำง
7.๔.๒๐ กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) สูงกว่ำ ๑ ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
7.๔.๒๑ กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำข้อมูลและให้บริกำรข้อมู ล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7.๔.๒๒ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๕. นำงสำวปำณิศำ สมมี ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัตกิ ำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๕
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัตหิ น้ำทีร่ ำชกำร ดังนี้
7.๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หวั หน้ำกลุม่ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง กรณี นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7.๕.๒ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำรักษำรำชกำรแทน ปฏิบัติรำชกำรแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.๕.๓ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
7.๕.๔ กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกตำแหน่ง
7.๕.๕ กำรเปลี่ยนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกตำแหน่ง
7.๕.๖ กำรขอโอนไปรับรำชกำรสังกัดอื่นทุกตำแหน่ง
7.๕.๗ กำรออกจำกรำชกำรกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
7.๕.๘ กำรประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งครู
7.๕.๙ กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
7.๕.๑๐ กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๕.๑๑ กำรรำยงำนข้อมูลพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรรและ
ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไปยังกลุ่มนโยบำยและแผนและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.๕.๑๒ กำรเกลี่ ย อัตรำก ำลั งพนักงำนรำชกำรและลู กจ้ำงชั่ว ครำวรำยเดือน กรณีมี ผู้ ครอง
ตำแหน่ง
7.๕.๑๓ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทำสัญญำจ้ำง, กำรต่อสัญญำจ้ำงและติดตำม ตรวจสอบ
กำรจัดทำสัญญำจ้ำง ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน/พี่เลี้ยงเด็กพิกำร/นักกำรภำรโรง/ลูกจ้ำง
ชั่วครำวรำยเดือนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ธุรกำรโรงเรียน/ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกตำแหน่งที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
/7.5.14 กำรย้ำยและแต่งตั้ง ...
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หน้า ๓๙
7.๕.๑๔ กำรย้ำยและแต่งตั้งลูกจ้ำงประจำ ทุกตำแหน่ง
7.๕.๑๕ กำรลำออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงประจำ ทุกตำแหน่ง
7.๕.๑๖ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปฝึกอบรม ดูงำนและกำรไปรำชกำร
7.๕.๑๗ กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7.๕.๑๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
7.๖. นำยเชำวลิต รัมพณีนิล ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๒
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้
7.๖.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
7.๖.๒ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ
กลุ่มงำนให้สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.๖.๓ กำรนิเทศ ติดตำม กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน
7.๖.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7.๖.๕ งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๖.๖ งำนเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
7.๖.๗ งำนเพิ่มค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
7.๖.๘ ขออนุญำตลำเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ
7.๖.๙ จัดทำข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๖.๑๐ จัดทำข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของลูกจ้ำงประจำ
7.๖.๑๑ งำนรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถึงแก่กรรม
7.๖.๑๒ งำนรับรองข้อมูลอำยุรำชกำรทวีคูณ
7.๖.๑๓ งำนจัดทำแฟ้มประวัติ กพ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖
7.๖.๑๔ งำนจัดทำบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖
7.๖.๑๕ งำนบันทึกวันลำประจำปีในแฟ้มประวัติ
7.๖.๑๖ งำนคืน และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องรำชย์
7.๖.๑๗ งำนจัดทำบัญชีถือจ่ำยวิทยฐำนะประจำปี
7.๖.๑๘ รับ – ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ ของข้ำรำชกำรที่ย้ำย
7.๖.๑๙ งำนบริกำรสืบค้นแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖
7.๖.๒๐ งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
7.๖.๒๑ งำนจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
7.๖.๒๒ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๗ นำงนฎำ สีสินธุ์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๖ ปฏิบัติงำนโดย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
7.๗.๑ งำนบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจำ
7.๗.๒ งำนจัดทำบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำประจำปี
7.๗.๓ งำนตัดโอนเงินเดือนข้ำรำชกำร/ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำข้ำมหน่วยเบิก
7.๗.๔ งำนจัดทำบัญชีปรับพอกถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำกำรและค่ำจ้ำงเพิ่มเติม
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หน้า ๔๐
7.๗.๕ งำนจัดทำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน
7.๗.๖ งำนขอรับเงินรำงวัลประจำปี
7.๗.๗ งำนดำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน
7.๗.๘ งำนแก้ไขคำสั่งเงินเดือนข้ำรำชกำร
7.๗.๙ งำนแก้ไขคำสั่งค่ำจ้ำงลูกจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
7.๗.๑๐ งำนแก้ไขคำสั่งค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
7.๗.๑๑๑ งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงสุด
7.๗.๑๒ งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิ งศพ กำรขอพระรำชทำนดิ น
กำรขอพระรำชทำนหีบศพ
7.๗.๑๓ งำนบันทึกข้อมูลรำยบุคคลด้วยโปรแกรม P-OBEC
7.๗.๑๔ งำนจัดทำทะเบียนคุม รับ-จ่ำย ดวงตรำเครื่องรำชย์
7.๗.๑๕ งำนจัดทำบัญชีถือจ่ำยวิทยฐำนะเพิ่มเติมระหว่ำงปี
7.๗.๑๖ งำนสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.)
7.๗.๑๗ งำนสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงส่วนรำชกำร (กสจ.)
7.๗.๑๘ งำนขอแก้ไขคำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7.๗.๑๙ งำนเสนอขอเครื่องรำชย์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
7.๗.๒๐ งำนขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/รำชกำรชำยแดน
7.๗.๒๑ งำนยกเว้นขอรับรำชกำรทหำร
7.๗.๒๒ งำนยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร
7.๗.๒๓ กำรขอลงตรำหนังสือเดินทำงของครูชำวต่ำงประเทศ
7.๗.๒๔ งำนจัดทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
7.๗.๒๕ งำนจัดทำหนังสือรับรองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๗.๒๖ กำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๗.๒๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๘ – ว่ำง - ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๙ มอบหมำยให้
นำงนฎำ สีสนิ ธุ์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบตั กิ ำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๖ ปฏิบตั ิงำนโดยมีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
7.๘.๑ ศึกษำและใช้งำนระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนกำรบริหำร
งำนบุคคลและเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.๘.๒ ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคล
7.๘.๓ รวบรวมและจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และเอกสำรคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบท้ำยหรือคำสั่งอื่น ๆ เพื่อส่งมอบให้บริษัทที่ปรึกษำ
7.๘.๔ ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงสำนักงำน ก.ค.ศ. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและบริษัท
ที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
7.๘.๕ สแกนทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ ต้นฉบับ, ตัดรูปบุคลำกรในทะเบียนประวัติ, และบันทึก
ข้อมูลตำมรำยกำร ก.ค.ศ. ๑๖ ลงในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
7.๘.๖ จัดทำข้อมูลบัญชีถือจ่ำย (จ.๑๘) กำรนับตัวเลื่อนขั้นเงินเดือน หนังสือคำสั่งบัญชีแนบท้ำย
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและประมวลผลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) อิเล็กทรอนิกส์
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หน้า ๔๑
7.๘.๗ รำยงำนข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
7.๙ –ว่ำง- ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.๒๓
7.๑๐. –ว่ำง- ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.๒๗
7.๑๑. –ว่ำง- ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.๒๘
กลุม่ งำนวินยั และนิติกำร
7.๑๒. นำงปฤษณำ อรรถเวทิน ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๐
มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้
7.๑๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
7.๑๒.๒ กำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๑๒.๓ กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๑๒.๔ ดำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน งำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
7.๑๒.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
7.๑๒.๖ กำรจัดทำนิติกรรมและตรวจสอบเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงด้ำนนิติสัมพันธ์ที่สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ทำกับบุคคลอื่นอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
7.๑๒.๗ งำนหำรือให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ
7.๑๒.๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๑๓. นำยนคร เจือจันทร์ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๑
7.๑๓.๑ ปฏิบัตหิ น้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวินยั และนิติกำร กรณี นำงปฤษณำ อรรถเวทิน ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7.๑๓.๒ กำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๑๓.๓ กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.๑๓.๔ ดำเนินกำรเกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
7.๑๓.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน งำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
7.๑๓.๖ กำรจัดทำนิติกรรมและตรวจสอบเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงด้ำนนิติสัมพันธ์ที่สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ทำกับบุคคลอื่นอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
7.๑๓.๗ กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเขตสุจริต สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
๓๓
7.๑๓.๘ งำนหำรือให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ
7.๑๓.๙ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7.๑๔. -ว่ำง- ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๒
7.๑๕. -ว่ำง- ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๓

8.กลุม่ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
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หน้า ๔๒
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
8.1๑. นำยเสนอ ประพันธ์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๑๙
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้
8.๑.๑ ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
8.๑.๒ ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
8.๑.๓ ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ
8.๑.๔ ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.๑.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ
8.๑.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.๑.๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
8.๑.๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

9.กลุม่ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำม และ
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
มีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑. กำรปฏิบตั งิ ำนตำมกรอบอำนำจหน้ำทีข่ องกลุม่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รำยละเอียดดังนี้
๑) นำยวัชรำ สำมำลย์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒) นำยดนัย คำผุย ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัตหิ น้ำที่รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และปฏิบตั หิ น้ำที่แทน กรณีผู้อำนวยกำรกลุม่ ไม่อยู่ หรือลำ
หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ได้
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน ดังนี้
/1) จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร ...
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หน้า ๔๓
๑) จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยในกลุ่มให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำม
คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
๒) ติดตำม ดูแล ควบคุมกำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
๓) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มและพัฒนำแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๔) กำกับ ติดตำม ดูแล ควบคุม และเร่งรัดกำรดำเนินงำนของงำนธุรกำร งำนของกลุ่มงำนทุก
กลุ่มงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำม มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร
๕) วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสำร / งำน ทุกเรื่องของทุกงำน ทุกกลุ่มงำน
ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๖) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
๗) ให้คำปรึกษำ ควำมรู้ และข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
๘) งำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑.๑ งำนธุรกำร
๑.๑.๑ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น

ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำงำนฯ

มีหน้ำที่ ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วิเครำะห์
วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของกลุ่ม ให้ส ำมำรถดำเนิน งำนตำมภำรกิจ ได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ ออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณสำนักงำนเขต
พื้น ที่กำรศึกษำ ดำเนิน กำรเกี่ย วกับ กำรประชุมภำยในกลุ่ม และประสำนกำรดำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่ม หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ ให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ
ตลอดจนถึงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
๑.๒ กลุม่ งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑.๒.๑ นำยดนัย คำผุย
๑.๒.๒ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่

ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุม่ งำนฯ

มีหน้ำที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพของสถำนศึกษำ โดย
กำรพัฒนำครู ผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำและดำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตร
ได้ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตลอดจนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ และนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ดังรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ
๑.๓ กลุม่ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ประกอบด้วย
นำยพิจิตร อุตตะโปน

ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุม่ งำน ฯ

มีหน้ำ ที่ส่งเสริมกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรวัดและประเมินกำรศึกษำ ทดสอบทำงกำรศึกษำ และตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ
/1.4) กลุ่มงำนส่งเสริมและ ...
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หน้า ๔๔
๑.๔ กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย
นำยวัชรำ สำมำลย์

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุม่ งำนฯ

มีหน้ำที่ ส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์
วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ
๑.๕ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑.๕.๑ นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๑.๕.๒ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุม่ งำนฯ

มี ห น้ ำ ที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำระบบกำรนิ เ ทศ และกำรจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน นิเทศ ติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ศึกษำ ค้น คว้ำ วิเครำะห์ วิจัย
กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ
๑.๖ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑.๖.๑ นำงตวงรัตน์ เกียรติคณ
ุ รัตน์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๑.๖.๒ นำงนำถสุดำ จินดำศรี
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุม่ งำน ฯ

มีหน้ำที่ ส่ งเสริ มกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ส่ งเสริ ม และประสำนงำนกำรประกั นคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ศึกษำค้นคว้ ำ
วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ
๑.๗ กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ประกอบด้วย
๑.๗.๑ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุม่ งำนฯ
มีหน้ำที่ พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำมรำยละเอียดระบุไว้ในพันธกิจ
๒. ภำรกิจด้ำนกำรนิเทศ กำรพัฒนำงำนตำมกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ทกี่ ำหนดตำมหลักสูตร
มีห น้ำที่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้ครูผู้สอนสำมำรถ จัดหน่วยกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์
ผู้เรียน ออกแบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
นำยวัชรำ สำมำลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มี
หน้ำที่ควบคุม ดูแล กำกับ ให้ศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนกำร
นิเทศตำมภำรกิจตลอดจนทำหน้ำที่นิเทศในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
/2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้...
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หน้า ๔๕
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย ประกอบด้วย
นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นำยพิจิตร อุตตะโปน
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๒.๒ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๓.๒ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๔.๒ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๔.๓ นำยดนัย คำผุย
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๔.๔ นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
กำรงำนอำชีพ
๒.๕.๑ นำงนำถสุดำ จินดำศรี
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๕.๒ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุน่ ยนต์
นำยวัชรำ สำมำลย์
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นำยพิจิตร อุตตะโปน
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๒.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ ประกอบด้วย
- ว่ำง ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย
นำยดนัย คำผุย
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๙ กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ประกอบด้วย
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย
นำยวัชรำ สำมำลย์
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
นำยดนัย คำผุย
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกิจกรรม
๓. ภำรกิจด้ำนกำรนิเทศโรงเรียนในสังกัด
นำยวัชรำ สำมำลย์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ (ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ) มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล กำกับ ให้ศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนกำรนิเทศตำมภำรกิจ ตลอดจนทำหน้ำที่นิเทศงำนในทุกสหวิทยำเขต
๓.๑ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตสุรวิทยำคำร ประกอบด้วย
๓.๑.๑ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
๓.๑.๒ นำงนำถสุดำ จินดำศรี
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

/มีหน้ำที่ ...
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หน้า ๔๖
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตสุรวิทยำคำร จำนวน ๙ โรงเรียน
ดังนี้
๑. โรงเรียนสุรวิทยำคำร
๒. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๓. โรงเรียนนำบัววิทยำ
๔. โรงเรียนสวำยวิทยำคำร
๕. โรงเรียนศรีไผทสมันต์
๖. โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล
๗. โรงเรียนมหิธรวิทยำ
๘. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ
๙. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร
๓.๒ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขต สิรนิ ธร ประกอบด้วย
นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยใน กลุ่มเครือข่ำยและเครือ ข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขต สิรินธร จำนวน ๑๐ โรงเรียน
ดังนี้
๑. โรงเรียนสิรินธร
๒. โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ
๓. โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ
๔. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
๕. โรงเรียนนำดีวิทยำ
๖. โรงเรียนตั้งใจวิทยำ
๗. โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม
๘. โรงเรียนพญำรำมวิทยำ
๙. โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
๑๐.โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์
๓.๓ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตจอมสุรนิ ทร์ ประกอบด้วย
นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
/มีหน้ำที่ ดำเนินกำร...
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หน้า ๔๗
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตจอมสุรินทร์ จำนวน ๙ โรงเรียน
ดังนี้
๑. โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์
๒. โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ
๓. โรงเรียนบุแกรงวิทยำ
๔. โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ
๕. โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ
๖. โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์
๗. โรงเรียนแร่วิทยำ
๘. โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
๙. โรงเรียนพนำสนวิทยำ
๓.๔ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีสำโรง ประกอบด้วย
๓.๔.๑ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น
๓.๔.๒ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่

ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีสำโรง จำนวน ๑๒ โรงเรียน
ดังนี้
๑. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
๒. โรงเรียนแตลศิริวิทยำ
๓. โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ
๔. โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์
๕. โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร
๖. โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ
๗. โรงเรียนหนองแวงพิทยำคม
๘. โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ
๙. โรงเรียนยำงวิทยำคำร
๑๐. โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ
๑๑. โรงเรียนสำโรงทำบวิทยำคม
๑๒. โรงเรียนศรีสุขวิทยำ
/3.5 กำรนิเทศโรงเรียน...
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หน้า ๔๘
๓.๕ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตท่ำตูม ชุมพลบุรี ประกอบด้วย
นำยดนัย คำผุย

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่ งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตท่ำตูม ชุมพลบุรี จำนวน ๑๑
โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์
๒. โรงเรียนเมืองบัววิทยำ
๓. โรงเรียนลำพลับพลำวิทยำคำร
๔. โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์
๕. โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม
๖. โรงเรียนเมืองแกพิทยำสรรค์
๗. โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม
๘. โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ
๙. โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม
๑๐. โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม
๑๑. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม
๓.๖ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีนครเตำ ประกอบด้วย
-

ว่ำง -

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีนครเตำ จำนวน ๑๒ โรงเรียน
ดังนี้
๑. โรงเรียนรัตนบุรี
๒. โรงเรียนดอนแรดวิทยำ
๓. โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์
๔. โรงเรียนธำตุศรีนคร
๕. โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ
๖. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
๗. โรงเรียนสนมวิทยำคำร
๘. โรงเรียนหนองอียอวิทยำ
๙. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ
/10.โรงเรียนนำรำยณ์คำผงวิทยำ...
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หน้า ๔๙
๑๐. โรงเรียนนำรำยณ์คำผงวิทยำ
๑๑. โรงเรียนโนนเทพ
๑๒. โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์
๓.๗ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตปรำสำทเชิงพนม ประกอบด้วย
นำยพิจิตร อุตตะโปน

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผนตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึ กษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตปรำสำทเชิงพนม จำนวน ๑๒
โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนประสำทวิทยำคำร
๒. โรงเรียนโคกยำงวิทยำ
๓. โรงเรียนตำนีวิทยำ
๔. โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ
๕. โรงเรียนตำเบำวิทยำ
๖. โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร
๗. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ
๘. โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ
๙. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ
๑๐. โรงเรียนแนงมุดวิทยำ
๑๑. โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ
๑๒. โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ
๓.๘ กำรนิเทศโรงเรียนในกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีนครอัจจะ ประกอบด้วย
นำยวัชรำ สำมำลย์

ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดระบบเครือข่ำย กำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำย และเครือข่ำยนอก
พื้นที่ ตำมอำนำจหน้ำที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตศรีนครอัจจะ จำนวน ๑๐
โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนสังขะ
๒. โรงเรียนกระเทียมวิทยำ
๓. โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม
๔. โรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
/5. โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ...
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หน้า ๕๐
๕. โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ
๖. โรงเรียนพระแก้ววิทยำ
๗. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม ๐๔
๘. โรงเรียนบัวเชดวิทยำ
๙. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภำลูน
๑๐. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย
๔. กำรปฏิบัตงิ ำนอืน่ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
เนื่องจำกภำระงำนตำมอำนำจหน้ ำที่ที่ กำหนดไว้ในรำยละเอียดเอกสำรประกอบคำสั่ง ฯ อำจไม่
ครอบคลุมงำนที่มีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งอำจมีงำนบำงด้ำนที่ต้องระดมกำลังร่วมปฏิบัติ หรือ
พิจำรณำควำมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ฯ จึง ต้องปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ผู้ บั ง คับ บั ญ ชำมอบหมำย ได้แ ก่ งำนนโยบำย งำนโครงกำรพิเ ศษต่ำ งๆ งำนที่ได้ รับ มอบหมำยเร่ งด่ว น จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือหน่วยงำนอื่น เป็นต้น ดังนี้
๔.๑ นำยวัชรำ สำมำลย์
๑) งำนนโยบำยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๒) โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน)
๓) งำนข้อมูลสำรสนเทศของศึกษำนิเทศก์และศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๔) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๒ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ
๑) รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนในฝัน
๒) งำนอำเซียนศึกษำ
๓) งำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๔) งำนกำรพัฒนำครูแกนนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp)
๕) คณะทำงำนโครงกำรโรงเรียนดีตำบล
๖) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๓ นำยสุธี ใจศิล
๑) รับผิดชอบโครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
๒) งำนโครงกำรโรงเรียน ICU
๓) งำนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน)
๔) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๔ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
๑) รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
๒) งำนโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะในสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ฯ
๓) งำนเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมศึกษำ
๔) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๕ นำงนำถสุดำ จินดำศรี
๑) งำนโรงเรียนคู่พัฒนำ
๒) คณะทำงำนโรงเรียนประชำรัฐ
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หน้า ๕๑
๓) คณะทำงำนโรงเรียนดีประจำตำบล
๔) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๖ นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล
๑) รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนดีประจำตำบล
๒) งำนกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ,ศีลธรรมโลก,รักษำศีล ๕
๓) งำนห้องสมุดดีเด่น/ห้องสมุดมีชีวิต
๔) งำนนโยบำยอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
๕) คณะทำงำนโรงเรียนในฝัน
๖) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๗ นำยดนัย คำผุย
๑) รับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมและกิจกรรมด้ำนคุณธรรม
๒) งำนเศรษฐกิจพอเพียง/สถำนศึกษำพอเพียง
๓) งำนโรงเรียนสุจริต
๔) งำนค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๕) คณะทำงำนนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
๖) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๘ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่
๑) งำนนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
๒) งำนกำรศึกษำพิเศษ/เรียนรวม/เรียนร่วม
๓) โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
๔) งำนมหกรรมวิชำกำร
๕) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๙ นำยพิจิตร อุตตะโปน
๑) คณะทำงำนโรงเรียนในฝัน
๒) คณะทำงำนโรงเรียนดีประจำตำบล
๓) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๑๐ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น
๑) รับผิดชอบงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล/มำตรฐำนมัธยมไทย ๔.๐
๒) งำนโรงเรียน Education Hub
๓) งำนกำรติดตำมและประเมินกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ
๔) งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
๕) งำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ
๖) งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
/ 10.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ...
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หน้า ๕๒
10. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำน
กำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำดเนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
และมีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑) นำงชมพูทพิ ย์ ธรรมโสภณ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน ให้
คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม และรับผิดชอบงำน ดังนี้
๑. ให้บริกำรและสนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
๒. ให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของกลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำต่อสำธำรณชนและให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
๓. รั บ ผิ ดชอบกำรบริ ห ำรงำนบุค คลภำยในกลุ่ ม ส่ งเสริมกำรจั ดกำรศึกษำ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ติดตำม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
๔. กำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม กำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำน รวมทั้งปรับ
แผนปฏิบัติงำน หรือพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๕. ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ชี้ แ จงแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ ส่ ว นรำชกำรหรื อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ
๖. เป็ นผู้แทนของกลุ่มส่ งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำร หรือคณะ
ทำงำน ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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หน้า ๕๓
๗. พิจำรณำเสนอควำมเห็นและตรวจสอบรำยละเอียดเรื่องรำวของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรขออนุญำต อนุมัติ หรืออื่นๆ ที่เจ้ำหน้ำที่นำเสนอ ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยกำรสำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ วินิจฉัย สั่งกำร
๘. งำนอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ
๙. จัดทำ KM (Knowledge Management)ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑๐. จัดทำระบบข้อมูล สำรสนเทศ ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2) นำงนุษย์นภำ พิทยำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๔
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่ง เสริมกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2 และปฏิบัติหน้ำที่
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดกับนโยบำยและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำดเนตรนำรี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำน
กิจกำรนักเรียนอื่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
3) นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 49
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจั ดกำรศึกษำ คนที่ ๓ และปฏิบัติหน้ำที่
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรม ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์
และช่องทำงอื่นที่เหมำะสม
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฐ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
4.1) งำนธุรกำร : สำรบรรณ
๔.1.๑ นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 49
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนสำรบรรณ มีคณะทำงำนดัง ต่อไปนี้
1 นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
หัวหน้ำ
2 นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
/งำนธุรกำร...
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หน้า ๕๔
งำนธุรกำร : งำนสำรบรรณ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- รับ – ส่งหนังสือ
- กำรประชุมภำยในกลุ่ม
- ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ
๔.๒ กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4.๒.๑) นำงนุษย์นภำ พิทยำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๔ ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ หัวหน้ำกลุม่ งำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ควบคุม กำกับ ติดตำม ตรวจสอบงำนส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผูร้ บั ผิดชอบหลักและมีคณะทำงำนดัง ต่อไปนี้
1 นำงนุษย์นภำ พิทยำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
หัวหน้ำ
2 นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(๑) งำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ
๑) งำนส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
๒) งำนรับนักเรียน และกำรจัดทำแผนกำรรับนักเรียน
๓) กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์
๔) กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
(2) งำนกำรศึกษำนอกระบบ
๑) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก
๒) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพ ปวช.
(3) งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับขั้นพื้นฐำน
(4) งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
- กำรดำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)
- กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์
(5) งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- งำนเก็บค่ำบำรุงกำรศึกษำ
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4.2.๒) นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 49 ปฏิบัติหน้ำที่
และเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยมีคณะทำงำนดังต่อไปนี้
1. นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ผู้รับผิดชอบหลัก
2. นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(๑) งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๑.๑) งำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ
๑) งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
/- กำรจัดเก็บหลักฐำน...
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หน้า ๕๕
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรตรวจสอบวุฒิ กำรรับรองควำมรู้ และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
- กำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ
๒) กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล
๓) กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พิเศษ
(๑.๒) งำนกำรศึกษำนอกระบบ
๑) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำ
ในระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(๑.๓) กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำ ร่วมวำงแผนและ
กำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(๒) งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
(๓) งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
- กำรดำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)
- กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.)
- กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
(๔) งำนประกวดโครงงำนทุนพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์
(๕) งำนจัดกำรศึกษำสำหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
(๖) งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ
(6.1) งำนส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
(6.2) งำนส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) งำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
(๗.๑) งำนวิเทศสัมพันธ์
(๗.๒) งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ
(๘) งำนควบคุมภำยในของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(๙) งำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(๑๐) งำนรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ประจำปี
(๑๑) งำนกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๑๒) งำนโครงกำร “เด็กดีมีที่เรียน”
(๑๓) งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(๑๔) งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
/(15) งำนโครงกำรส่งเสริม...
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หน้า ๕๖
(๑๕) งำนโครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
(๑๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔.๓) กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
๔.๓.๑) นำงนุษย์นภำ พิทยำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๔
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และมีคณะทำงำนดัง ต่อไปนี้
1. นำงนุษย์นภำ พิทยำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร หัวหน้ำ
๒. นำยวัชรำ พังำตุนัดถ์ ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
๓. นำยภัทรชัย พึ่งตน ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(๑) งำนส่งเสริมกำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
(๒) งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน
(๓) งำนป้องกันอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกลำโหม
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ. กระทรวงพลังงำน หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(5) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
(6) งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
(7) งำนส่งเสริมประกวด/แข่งขัน/เรียงควำม/สุนทรพจน์/คำขวัญ ของหน่วยงำนต่ำงๆ
(8) กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(9) งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร
(10) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงกำรท่องเที่ยว
งำนอดิเรกต่ำง ๆ
- กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ
(11) งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และจัดทำทะเบียน
(12) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนเพื่อพัฒนำกำรทำงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับงำน
ที่รับผิดชอบ
(13) งำนส่งเสริมงำนสหกรณ์โรงเรียน
(๑4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(1๕) ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ ญประโยชน์และ
นักศึกษำวิชำกำรทหำร เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำย
พักแรม กิจกรรมในวันสำคัญต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถำนศึกษำ เป็นต้น
(๑๖) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และ
นั กศึ กษำวิช ำกำรทหำร เช่น กำรอบรม กำรสั มมนำ จัด อบรมทัก ษะเฉพำะวิ ช ำ ในทุกระดับ เริ่ม ตั้งแต่ใ น
สถำนศึกษำ เป็นต้น
/(17) สนับสนุนกิจกรรม...
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หน้า ๕๗
(๑๗) สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำ
ทหำร ตำมกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับโลก
(๑๘) ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เพื่อกำหนดแผนงำน/โครงกำร แนวทำง ใน
กำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ ในฐำนะเลขำนุกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๑๙) ส่งเสริมให้มีกำรสอบและประเมินวิชำพิเศษลูกเสือ
(๒๐) ดำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี และเข็มลูกเสือบำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น
(๒๑) ดำเนินกำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
(๒๒) กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น
(๒๓) ประสำน ติดตำม นิเทศ ประเมินผล สุรปผล และสรุปงำนกำรดำเนินงำน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักวิชำกำรทหำรของหน่ว ยงำนในสังกัด และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(๒๔) ส่งเสริม สนับสนุน กำรขอเปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร
(๒๕) กำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม และกิจกรรมในวันสำคัญต่ำง ๆ
(๒๖) ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม กิ จกรรมในวันสำคัญต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ใน
สถำนศึกษำ เป็นต้น
(๒๗) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลู กเสือ เนตรนำรี เช่น กำรอบรม กำรสัมมนำ จัด
อบรมทักษะเฉพำะวิชำ ในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ในสถำนศึกษำ เป็นต้น
(๒๘) สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับโลก
(๒๙) สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก และเยำวชน ในกำรส่งเสริ ม
ภำวะผู้นำ ทักษะป้องกันตัว กำรช่วยเหลือสังคม และกำรบำเพ็ญประโยชน์
(๓๐) ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เพื่อกำหนดแผนงำน/โครงกำร แนวทำง ในกำร
พัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ในฐำนะเลขำนุกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓๑) ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือ-เนตรนำรี เช่นกำรจัดทำและจัดเก็บทะเบียน เป็นต้น
(๓๒) ส่งเสริมให้มีกำรสอบและประเมินวิชำพิเศษลูกเสือ
(๓๓) กำรดำเนินกำรจัดเก็บเงินค่ำบำรุงกิจกรรมลูกเสือตำมแนวทำง/ กฎระเบียบที่กำหนด
(๓๔) ประสำน ติดตำม นิเทศ ประเมินผล สุรปผล และสรุปงำนกำรดำเนินงำน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๓๕) กำรขออนุญำตเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี นอกสถำนศึกษำ
(๓๖) กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
(๓๗) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเว็บไซต์ เฟรชบุค
เป็นต้น
(๓๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
/4.4) งำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ...
...
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หน้า ๕๘

4.๔) กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ
๔.๔.1) นำงชัญ ญรัช ญ์ ชูท อง ต ำแหน่ง นัก วิช ำกำรศึก ษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ๔9
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีคณะทำงำนดัง ต่อไปนี้
1. นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
หัวหน้ำ
2. นำยวัชรำ พังำตุนัดถ์ ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
3. นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร ) ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(๑) งำนส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- งำนจั ด กำรศึก ษำตำมโครงกำรอั นเนื่อ งมำจำกพระรำชด ำริ ข องพระบำทสมเด็ จพระ
เจ้ำอยู่หัว และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
(๒) งำนควำมมั่นคงของชำติ
(๒.๑) งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำ และป้องกันตนเอง (อพป.)
(๒.๒) งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.)
(๒.๓) งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน
(๓) งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน.) และงำนในฐำนะศูนย์เสมำรักษ์
กระทรวงศึกษำธิกำร
(๔) งำนเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๕) งำนออกตรวจสถำนบันเทิง สถำนประกอบกำร หอพัก และร้ำนเกมส์
(๖) งำนออกตรวจร่วมกับภำคีเครือข่ำยจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเทศกำล และวันสำคัญต่ำง ๆ
(๗) งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ
(.๘) เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
(๙) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เครื่องหมำยตอบแทนและอนุโมทนำบัตร
(๑0) งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
- ประชุมยำเสพติดประจำเดือน
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนยำเสพติด
- To Be Number One
- อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ
(11) งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(12) งำนเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
(13) งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(14) งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
(15) งำนกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน
(16) งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน
- โครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
(17) งำนสงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ/อุบัติภัยต่ำง ๆ
/(18) ปฏิบัติงำนร่วมกับ ...
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หน้า ๕๙
(18) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุน กำรปฏิบั ติ งำนของกระทรวงมหำดไทย กระทรวง
สำธำรณสุข สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(๑9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔.๕ ) งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ ๒o ปี (พ.ศ.๒๕๖o-๒๕๗๙)
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๕.1) นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบตั ิกำร ตำแหน่งเลขที่ อ๔9 ปฏิบตั ิงำน
ตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักและมีคณะทำงำนดัง ต่อไปนี้
1. นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ผู้รับผิดชอบหลัก
2. นำยวัชรำ พังำตุนัดถ์ ตำแหน่ง ครูธุรกำร ( ช่วยรำชกำร )
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
(1) ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกและวินัยด้ำนกำรจัดกำรขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดกำรวำงแผนและเผยแพร่ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยภำครัฐสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยื่น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติโดยกำรบูรณำกำร
สิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรขยะ
(๕) จัดทำสื่อ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังสถำนศึกษำและติดต่อประสำนงำนให้
กำรสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข
หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(๗) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
/1) – ว่ำง – นักวิชำกำร...
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1) - ว่ำง - นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำย นำงลัดดำวัลย์ ไชยยำ ตำแหน่ง
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำน
ในกำกับผู้อำนวยกำรเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำน ดังนี้
1.1) รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยในสูงมำกเป็นพิเศษ
ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ หรือวิจัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกำรกำหนดลักษณะมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
งำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญกำร
สูงมำก ซึ่งต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเป็นพิเศษสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
1.2) ประเมินผล วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ
1.3) จัดทำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว,จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี , เสนอโครงกำรและ
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน
1.4) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรตรวจสอบภำยในประจำ สหวิทยำเขต แล้วนำเครือข่ำยดำเนินกำร
ตรวจสอบสถำนศึกษำเพื่อให้สำมำรถบริหำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
1.5) ควบคุม กำกับ กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วย
ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด ด้ำนงำนตรวจสอบ และด้ำน
งำนธุรกำรและสำรสนเทศ
1.6) ออกแบบ จัดทำเครื่องมือในกำรตรวจสอบหรือกระดำษทำกำรในกำรตรวจสอบในแต่ละประเด็น
ตรวจสอบ
1.7) ตรวจสอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
(Operational Audit) กำรเงินกำรบัญชี(Financial Audit) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ(Compliance Audit) กำร
ดำเนินงำน(Performance Audit) สำรสนเทศ (Information Technology Audit)
กำรบริหำร (Management Audit) และ งำนตรวจสอบพิเศษ(Special Audit) ที่ได้รับมอบหมำย กำรเงินและบัญชี
กำรดำเนินงำนและควบคุมภำยในของ
1.8) ตรวจสอบกำรบริหำรงำนพัสดุและกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ,ตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
เกี่ยวกับกำรควบคุม กำรใช้ประโยชน์ กำรบำรุงรักษำและกำรใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
1.9) ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญคู่จ่ำย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33
1.10) ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินกำรบัญชี เพื่อให้มีควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของ
ข้อมูลด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และ สถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อให้มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรำยงำนกำร
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรตรวจสอบในระบบ AMSS
1.11) สอบทำนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและ
สถำนศึกษำก่อนเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เพื่อ แจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทรำบและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตรวจสอบภำยในประจำปีรำยงำน สพฐ. สตง. ภำยในเดือนกันยำยน
ของทุกปี
1.12) สอบทำนระบบควบคุมภำยในของ สพม.33 และสถำนศึกษำในสังกัด
1.13) งำนนโยบำยและโครงกำรอื่นจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
/1.14) รวบรวมองค์ควำมรู้...
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1.14) รวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร/ผลงำนและจัดประชำสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มอำนวยกำร
1.15) ในวันทำกำรช่วงเวลำ 15.00-16.30 น. เชิญผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่เป็นประธำน
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ
หรือวินิจฉัยสั่งกำร
1.16) ให้คำปรึกษำแนะนำและตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบภำรกิจของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน แก่หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ข้อมูลตัวเลขทำงกำรเงิน บัญชีมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ และกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
กฎหมำย ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติต่ำงๆ และมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม
1.17) งำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2) นำงลัดดำวัลย์ ไชยยำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้
2.1) งำนธุรกำรและสำรสนเทศของหน่วยตรวจสอบภำยใน
2.2) ตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำและสถำนศึกษำ
2.3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ เพื่อให้มีควำมถูกต้อง
ควำมโปร่งใส ในกำรจัดหำพัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อให้มี กำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรำยงำน
กำรตรวจสอบ และติดตำมผลกำรตรวจสอบ
2.4) ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญคู่จ่ำยในส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัด
2.5) ตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินของสถำนศึกษำที่จัดส่งมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป แล้วรำยงำนสรุปผลกำรตรวจและผลกำรวิเครำะห์เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเดือน
2.6) สอบทำนระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด
2.7) จัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน
2.8) งำนตรวจสอบกำรขออนุมัติจัดเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
2.9) ออกแบบ จัดทำเครื่องมือในกำรตรวจสอบหรือกระดำษทำกำรในกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน ด้ำน
บัญชีและด้ำนกำรปฏิบัติงำนพัสดุในประเด็นที่ทำกำรตรวจสอบ
2.10) งำนนโยบำยและโครงกำรอื่นจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.11) ให้คำปรึกษำและแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย แนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนงบประมำณ ด้ำน
กำรเงิน ด้ำนกำรคลังและด้ำนบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดหรือผู้มำขอรับบริกำรอื่นๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติต่ำงๆ และมีกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ
2.12) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำหน่วยตรวจสอบภำยใน
2.13) สรุปและจัดทำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำนกำรคลัง ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบัญชี
และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนอื่นๆ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อบุคคล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.14) งำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
/ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย...
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ให้ผู้ได้รับมอบหมำยงำนตั้งใจปฏิบัติรำชกำร มุ่งเน้นผลสำเร็จของงำน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
รำชกำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำล หำกเกิดปัญหำใดในทำงปฏิบัติให้รำยงำน
ผู้ควบคุม ผู้ดูแล ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้นตอน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 256๑

(นำยสำเริง บุญโต)
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