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ค ำน ำ 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นองค์กรหลักที่มี               
หน้ำที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37             
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง                     
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรภำยในหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1             
ได้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจงำน
ในควำมรับผิดชอบ ท ำให้กำรจัดท ำเอกสำรค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉบบันี้ส ำเร็จลุลว่งด้วยดี 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็นคู่มือในกำรบริหำรตำมภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
กุมภำพันธ์  2562 
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  ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ของข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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     ค ำน ำ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ที ่ 32/2562 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                            ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

------------------------------ 

  อนุสนธิ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ        
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร จึงยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560             
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 จึงมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
  นายไพรัช  มณีโชติ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้ำทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  1. บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
  2. บริหำรรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี 
  3. บริหำรรำชกำรตำมค ำสั่งมอบอ ำนำจของกระทรวงศึกษำธิกำร และเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  4. บริหำรกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  5. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
  6. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นๆ 
  7. ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  บังคับบัญชำ ก ำกับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
  1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     1.1 ปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 1 
     1.2 รับผิดชอบก ำกับ ดูแลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล            
กำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มกฎหมำยและคดี 
     1.3 รับผิดชอบก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบำงสะพำน     
     1.4 พิจำรณำ ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัย 
สั่งกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำร พร้อมเสนอควำมเห็นก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     1.5 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
     1.6 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
     1.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

          2. นายประเสริฐ ครอบแก้ว ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     2.1 ปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 2 
     2.2 รับผิดชอบก ำกับ ดูแลกลุ่มอ ำนวยกำร และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
        2.3 รับผิดชอบก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
     2.4 พิจำรณำ ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัย 
สั่งกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำร พร้อมเสนอควำมเห็นก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     2.5 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
     2.6 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

           3. นายสมหวง  ขุนพรหม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     3.1 ปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 3 
     3.2 รับผิดชอบก ำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน 
และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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     3.3 รับผิดชอบก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอทับสะแกและอ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
     3.4 พิจำรณำ ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัย 
สั่งกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำร พร้อมเสนอควำมเห็นก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     3.5 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
     3.6 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     3.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มอ านวยการ 
ภารกิจงาน 

  1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                    2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
  3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและยำนพำหนะ 
  4. จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร  
           5. ประชำสัมพันธ์งำน เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
  6. ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

7. ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
  8. ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ  
                     9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิใช่งำน
ของส่วนรำชกำรในโดยเฉพำะ   

1. นางเรวดี  บุตรเล็ก  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 1.1 ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอ ำนวยกำรให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนของทำงรำชกำร          
และทันตำมก ำหนดเวลำ 
 1.2 ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง 
 1.3 พิจำรณำ ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร   
ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำร พร้อมเสนอควำมเห็นก่อนน ำเสนอ 
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 1.4 พิจำรณำ ตรวจสอบ เรื่องที่รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หรือส่วนรำชกำรอ่ืน 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รับและน ำจ่ำยกลุ่มงำน/หน่วย ที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 1.5 งำนประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง กลุ่ม/หน่วย สถำนศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ ำนวยกำร  
 1.6 งำนประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำน องค์กร และบุคคลภำยนอกส ำนักงำน                 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 1.7 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 1.8 งำนกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 1.9 งำนนำยทะเบียนหนังสือเอกสำรลับ 
 1.10 งำนนำยทะเบียนเกียรติบัตร 
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 1.11 งำนสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.) 
 1.12 งำนกำรเลือกตั้งต่ำง ๆ ได้แก่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/ส่วนต ำบล และสมำชิกสภำเทศบำล 
 1.13 งำนขออนุมัติเบิกเงินค่ำตอบแทนลูกจ้ำงชั่วครำว/ยำม 
 1.14 งำนควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และคนสวน 
 1.15 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
 1.16 งำนกำรจัดกำรระบบบริหำรและพัฒนำองค์กำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 1.17 งำนรำยงำนข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโรงเรียนประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 1.18 งำนอนุมัติ/จัดหำยำนพำหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลำง 
                      1.19 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท ำดีด้วยหัวใจ บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์” 
 1.20 ก ำกับ ติดตำม ดูแลบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบสภำพกำรส่งซ่อมรถยนต์รำชกำร 
ตลอดจนเก็บรวบรวมบันทึกกำรใช้รถยนต์ของพนักงำนขับรถยนต์เป็นประจ ำทุกเดือน และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบ ตำมล ำดับ  
 1.21 ปฏิบัติงำนแทน นำงพันธนันท์ เล็กมำก  ต ำแหนง่นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
และ นำงวัลญำ กลิ่นนิรัญ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 1.22 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2. นางพันธนันท์  เล็กมาก  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้  
 2.1 ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของงำนบริหำรทั่วไป ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ แบบแผนของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี และทันตำม
ก ำหนดเวลำ 
 2.2 ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ ปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำนในงำนบริหำรทั่วไป 
                      2.3 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ล ำดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 2.4 งำนรักษำควำมปลอดภัยกำรจัดเวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำร 
 2.5 งำนกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรเฝ้ำระวังรักษำสถำนกำรณ์ในวันหยุดรำชกำรของส่วน
รำชกำรประจ ำจังหวัด 
 2.6 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.7 งำนกำรจัดกำรระบบบริหำรและพัฒนำองค์กำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.8 งำนกำรประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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    2.9 งำนกำรมอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และหน่วยงำนอื่น 
 2.10 งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวก 
 2.11 จัดท ำข้อมูลทะเบียนสำรสนเทศท้ังด้ำนตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงำนและ          
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
     2.12 งำนกำรรับ – ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2524 
 2.13 จัดท ำประวัติคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ ของส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.14 งำนนำยทะเบียนเกียรติบัตร 
 2.15 งำนกำรยืม กำรเก็บรักษำ และกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
 2.16 งำนนำยทะเบียนหนังสือเอกสำรลับ 
                           2.17 งำนกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน กำรควบคุม ดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำฝึกงำน 

           2.18 ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย                
ในหน่วยงำนภำครัฐ 

           2.19 งำนประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง กลุ่ม/หน่วย สถำนศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ ำนวยกำร 
 2.20 ปฏิบัติงำนแทน นำงเรวดี  บุตรเล็ก ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร และ 
นำงวัลญำ กลิ่นนิรัญ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 2.21 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้  
                     3.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ล ำดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ                      
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    3.2 กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
(มำตรำ 44) 
 3.3 งำนพัฒนำระบบกำรให้บริกำร 
 3.4 งำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร 
ของโรงเรียนในสังกัดและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม 
 3.5 งำนกำรศึกษำดูงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ืน และหน่วยงำนอ่ืน 
 3.6 งำนกำรเฝ้ำรับเสด็จ 
 3.7 งำนรัฐพิธี รำชพิธี และวนัส ำคัญต่ำง ๆ 
 3.8 โครงกำรปลูกป่ำ โครงกำรรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ 
 3.9 งำนทะเบียนหนังสือเอกสำรลับ 
                     3.10 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “เนื้อนำบุญ ข้ำรำชกำรและบุคลำกร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมท ำบุญ ณ วัดใกล้เคียง” 
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                     3.11 โครงกำรสภำกำแฟ 
                     3.12 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำววรรณวลี  สุดสนิท ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  
และว่ำที ่ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
                     3.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

4. ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ล ำดับที่ 4 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ               
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 4.2 งำนควบคุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.3 งำนโครงกำรบรรพชำ อุปสมบทพระภิกษุสำมเณรภำคฤดูร้อน 
 4.4 งำนคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษำธิกำร 
                     4.5 งำนกำรเลือกตั้งผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ.           
                     4.6 มำตรกำรประหยัดพลังงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 4.7 กำรรำยงำนผลตำมโครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครำชกำร 
 4.8 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมใจพัฒนำภูมิทัศน์ ส ำนักงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (Big Cleaning Day)” 
 4.9 งำนขอเครื่องหมำยตอบแทนผู้บริจำคทรัพย์สินเพื่อกำรศึกษำ 
                    4.10 งำนเลขำนุกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือรำชกำรก่อนเสนอ รองอ ำนวยกำร         
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (นำยสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นำยประเสริฐ  ครอบแก้ว และ นำยสมหวง ขุนพรหม)       
และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมล ำดับ 
     4.11 งำนอ ำนวยควำมสะดวกกับผู้มำติดต่อรำชกำรกับรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (นำยสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นำยประเสริฐ ครอบแก้ว              
และ นำยสมหวง ขุนพรหม)  
 4.12 งำนกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                    4.13 งำนเก็บรวบรวมเอกสำรส ำเนำเก็บสำรบรรณกลำง ค ำสั่ง ประกำศ และหนังสือ
รับรองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 4.14 งำนขออนุญำตเปิด-ปิด สถำนศึกษำเป็นกรณีพิเศษ ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรเปิดและปิดสถำนศึกษำ พ.ศ. 2549 
 4.15 งำนประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ๆ และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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   4.16 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 

 4.17 งำนจัดเตรียมควำมพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำปฏิบัติงำนร่วมกับ นำยปรัชญำ อำษำ พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์   
และนำยรำชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบงำนคอมพิวเตอร์และพัฒนำโปรแกรม 

    4.18 ปฏิบัติงำนแทน นำงวัลญำ กลิ่นนิรัญ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร และ 
นำงสำวนิศำรัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ 

 4.19 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5. นางสาววรรณวลี  สุดสนิท  ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้  

             5.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ล ำดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
                        5.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กร 
 5.3 จัดท ำทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กรและบุคลำกร        
ที่เก่ียวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์ 
 5.4 รวบรวมข้อมูล/ประกำศข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
 5.5 จัดตั้งเครือข่ำย/กลุ่มเครือข่ำยบริหำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อและติดตำมข่ำว 
 5.6 จัดระบบ รูปแบบกำรประสำนงำนกับเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงำน และ
สำธำรณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรูปแบบอ่ืน 
 5.7 จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  และผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 5.8 วิเครำะห์ สรุปประเด็นข่ำวสำร ผลงำนที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 5.9 กำรผลิตวำรสำร  จลุสำร แผ่นพับ จดหมำยข่ำว รำยกำรวิทยุ  โทรทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.10 จัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอื่น 
 5.11 กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในรูปแบบของเอกสำร ข่ำวสำร Web Page  E-Mail  Facebook และกระดำนข่ำว 
 5.12 กำรเผยแพรข่้อมูลข่ำวสำรงำนบริหำรจัดกำรศึกษำและผลงำนอ่ืนๆ ของส ำนักงำน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และสถำนศึกษำในสังกัด 
 5.13 บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำย ผ่ำนสื่อทุกแขนงและเครือข่ำย              
กำรประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน 
 5.14 งำนประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน และหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 5.15 จัดเก็บและน ำเสนอวำรสำร  เอกสำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน และ
หน่วยงำนต่ำงๆ  ที่จัดส่งมำ 
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 5.16 งำนจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 5.17 ปฏิบัติงำนแทน นำงวัลญำ  กลิ่นนิรัญ  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
และว่ำที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
 5.18 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

6. นางสาวนิศารัตน์  คลังทรัพย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

    6.1 ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
                         6.2 งำนรับหนังสือระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (AMSS++) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน หน่วยงำนภำยในและภำยนอกจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
                         6.3 งำนจ ำหน่ำยสิ่งของจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน และหน่วยงำนอื่น     
 6.4 งำนกำรขอบริจำค ช่วยเหลือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน และหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
 6.5 งำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อำศยั ธอส. และโครงกำรเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรของรัฐ (ธนำคำรกรุงไทย) 
 6.6 งำนเสนอจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ส ำหรับใช้ภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
                             6.7 งำนยำนพำหนะ จัดรถยนต์ส่วนกลำงส ำหรับผู้ขอรับบริกำร 
 6.8 งำนกำรขอใช้ห้องประชุมและอำคำรสถำนทีส่ ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   6.9 งำนทะเบียนส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์ 
    6.10 ปฏิบัติงำนแทน นำยปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 3 และนำงสำวพัชรำภรณ์ 
น้อยเรืองนำม ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 6.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำ                     

7. นางสาวพัชราภรณ์  น้อยเรืองนาม ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
    7.1 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    7.2 งำนตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือรำชกำรก่อนเสนอ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                        7.3 งำนกำรประชุมรองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำร                 
หน่วยตรวจสอบภำยใน และผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
                        7.4 งำนอ ำนวยควำมสะดวกกับผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 7.5 งำนกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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 7.6 ติดต่อประสำนกำรปฏิบัติงำน และนัดหมำย กำรรับเชิญ/งำนพิธี กับหน่วยงำนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

   7.7 งำนเกี่ยวกับกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์  
   7.8 ตรวจสอบและรำยงำนก ำหนดกำรต่ำง ๆ ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง 
 7.9 กำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7.10 รำยงำนภำรกิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 7.11 งำนทอดผ้ำป่ำข้ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7.12 งำนจ ำหน่ำยบัตรสลำกกำชำดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 7.13 ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จัดท ำบัญชีสรุปวันลำแจ้งกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทรำบ ดังนี้ 
                              1) สรุปวันลำประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบในแต่ละครั้ง 
                              2) สรุปวันลำประจ ำปีงบประมำณ 

           3) สรุปวันลำประกอบหนังสือส่งตัว กรณีข้ำรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ได้รับกำรแต่งตั้ง (ย้ำย) 

 7.14 ปฏิบัติงำนแทน ว่ำที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร และ นำงสำวนิศำรัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป กรณีลำหรือไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 7.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8. นายมนะ สอดสุข ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     8.1 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำน พร้อมกับบันทึก
รำยงำนตรวจควำมเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอื่น 
 8.2 บันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หลังกลับจำกกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือ 
ปฏิบัติงำนอื่น 
     8.3 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงคันประจ ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 8.4 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 
 8.5 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณหลังอำคำร 1 ร่วมกับ นำยไพศำล อ่วมองอำจ 
ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 และนำยธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 
 8.6 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือสถำนที่ 
เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพื้นที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณหลังอำคำร 1 ร่วมกับ นำยไพศำล อ่วมองอำจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4  
และนำยธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 
 8.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    
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9. นายสุทิน  ทองบุญส่ง ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 9.1 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 9.2 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำน พร้อมกับบันทึกรำยงำน
ตรวจควำมเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอื่น 
 9.3 บันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หลังกลับจำกกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือ 
ปฏิบัติงำนอื่น 
 9.4 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 
 9.5 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณทิศเหนือด้ำนโรงจอดรถยนต์ 

    9.6 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถำนที่ 
เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 9.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

10. นายสมพร  ว่องไวรุด ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
    10.1 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 10.2 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำน พร้อมกับบันทึก
รำยงำนตรวจควำมเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอื่น 
     10.3 บันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หลังกลับจำกกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือ 
ปฏิบัติงำนอ่ืน 
 10.4 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 
 10.5  ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณทิศใต้ด้ำนป้อมยำมร่วมกับ นำยปิยะนันท์  พูน
สวัสดิ์ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 3 

    10.6 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 10.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

11. นายสุริยะ  น้อมนอบ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  11.1 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
  11.2 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำน พร้อมกับบันทึก
รำยงำนตรวจควำมเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอื่น 
               11.3 บันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หลังกลับจำกกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือปฏิบัติงำนอื่น 
  11.4 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 

    11.5 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณด้ำนทิศใต้ร่วมกับ นำยสมพร  ว่องไวรุด  
ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 
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   11.6 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 11.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

12. นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     12.1 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 12.2 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำน พร้อมบันทึก
รำยงำนตรวจควำมเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอื่น 
 12.3 บันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หลังกลับจำกกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือปฏิบัติงำนอื่น 
 12.4 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 
 12.5 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณหลังอำคำร 1 ร่วมกับ นำยมนะ สอดสุข 
ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 และ นำยไพศำล  อ่วมองอำจ  ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 

   12.6 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 12.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

13. นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ต ำแหน่งช่ำงไม ้3 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     13.1 งำนควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องอำคำรสถำนที่ เพ่ือใช้ 
ในกำรจัดงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน 
 13.2 งำนควบคุม ดูแล ซ่อมบ ำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ และโทรสำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
 13.3 งำนดูแล บ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร ครุภัณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 13.4 งำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ ปรับปรุง และจัดสภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีบรรยำกำศที่เอ้ือ        
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 13.5 งำนตกแต่ง ประดับธงชำติในงำนรัฐพิธี รำชพิธี และวันส ำคัญต่ำง ๆ 
 13.6 งำนตรวจสอบบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง   สรุป
น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทรำบประจ ำทุกวัน 
 13.7 งำนเดินแฟ้มจำกห้องปฏิบัติงำนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
ไปยังห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 13.8 งำนน ำส่งหนังสือรำชกำรไปรษณีย์ 
 13.9 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณทิศใต้ด้ำนโรงจอดรถยนต์ร่วมกับ                         
นำยสมพร ว่องไวรุด ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 
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   13.10 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
   13.11 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และมอบหมำยภำระงำนแก่ นำยสมเนตร  เดชช้อย  
ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งคนสวน เกี่ยวกับงำนปลูก ดูแล บ ำรุงรักษำ ตัดหญ้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสวนหย่อมและโดยรอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   13.12 ปฏิบัติงำนแทน นำยไพศำล  อ่วมองอำจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 และ นำงสำวนิศำรัตน์ 
คลังทรพัย์ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

   13.13 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

14. นายไพศาล อ่วมองอาจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     14.1 งำนท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่  ห้องสมุด ห้องประชุมตะนำวศรี  และ                 
ห้องประชุมล้อมหมวก ร่วมกับ นำงสำวลีนำ ถ้ ำแก้ว และนำงสำวสำยศินีย์  ชื่นวำร ีลูกจ้ำงชัว่ครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำน                
ท ำควำมสะอำด 
 14.2 งำนจัดเตรียมห้องประชุมตะนำวศรี เมื่อมีกำรประชุม พร้อมทั้งดูแลอ ำนวยกำร            
ควำมสะดวก ท ำควำมสะอำด จัดเก็บโต๊ะ - เก้ำอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 14.3 งำนท ำควำมสะอำดห้องสุขำหลังใหม่ (สีฟ้ำ) 
                       14.4 งำนเก็บกวำดใบไม้ และรดน้ ำต้นไม้ สวนหย่อมหน้ำห้องสุขำ 
 14.5 งำนช่วยซ่อมบ ำรุงเก่ียวกับไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ โทรสำรของส ำนักงำน                 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้กำรได้ดี 

  14.6 งำนช่วยตกแต่ง ประดับธงชำติในงำนรัฐพิธี รำชพิธี และวันส ำคัญต่ำง ๆ 
 14.7 งำนบ ำรุงรักษำ และรดน้ ำไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้ำเรือนกำแฟและหลังอำคำร 1 

  14.8 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณหลังอำคำร 1 ร่วมกับ  นำยมนะ สอดสุข  
ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 และ นำยธรรมนิ  ทองน้อย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 

  14.9 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 14.10 งำนตัดหญ้ำแปลงเกษตร บ ำรุงรักษำ และรดน้ ำต้นไมใ้นแปลงเกษตร 
 14.11 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวลีนำ ถ้ ำแก้ว และนำงสำวสำยศินีย์  ชื่นวำรี ลูกจ้ำง
ชั่วครำวต ำแหน่งแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด  กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 14.12 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

15. นางสาวลีนา ถ้ าแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  15.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลท ำควำมสะอำดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่ 
เวลำ 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน  
 15.2 งำนท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอำคำร 2 ชั้น 2                  
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
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 15.3 งำนจัดเตรียมห้องประชุมตะนำวศรี ห้องประชุมล้อมหมวก และห้องประชุม                         
ตำม่องล่ำย เมื่อมีกำรประชุม พร้อมทั้งดูแล อ ำนวยกำรควำมสะดวก ท ำควำมสะอำด จัดเก็บโต๊ะ - เก้ำอ้ี                         
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

     15.4 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถำนที่
เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพื้นที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
                         15.5 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยไพศำล อ่วมองอำจ ต ำแหน่ง ช่ำงไม้ 4 และ                         
นำงสำวสำยศินีย์  ชื่นวำรี  ลกูจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด กรณีลำหรือไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
 15.6 งำนท ำควำมสะอำด รดน้ ำต้นไม้บริเวณเรือนกำแฟ บริเวณหลังอำคำร 1 และ อำคำร 2 
 15.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

16. นางสาวสายศินีย์  ชื่นวารี ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

16.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลท ำควำมสะอำดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่ 
เวลำ 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน  

16.2 งำนท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำร 1 ชั้น 1 และชั้น 3 และอำคำร 2 ชั้น 1                  
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
 16.3 งำนจัดเตรียมห้องประชุมตะนำวศรีและห้องประชุมล้อมหมวก เมื่อมีกำรประชุม 
พร้อมทั้งดูแล อ ำนวยกำรควำมสะดวก ท ำควำมสะอำด จัดเก็บโต๊ะ - เก้ำอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

      16.4 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
                           16.5 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยไพศำล อ่วมองอำจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 และนำงสำวลีนำ 
ถ้ ำแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด กรณีลำหรือไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 16.6 งำนท ำควำมสะอำด รดน้ ำต้นไม้บริเวณเรือนกำแฟ หลังอำคำร 1 และอำคำร 2 
                            16.7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                  17. นายสมเนตร เดชช้อย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งคนสวน มีหน้ำที่รบัผิดชอบและ 
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
       17.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ รดน้ ำใส่ปุ๋ยพรวนดิน               
และซ่อมบ ำรุงรักษำตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 17.00 น. 
       17.2 งำนปลูก ดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทุกประเภท ใส่ปุ๋ยพรวนดิน และ
พ่นยำก ำจัดวัชพืช 
       17.3 งำนรดน้ ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำองค์พระพุทธรูปประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้นกล้วยไม้ สวนหย่อม บริเวณเรือนกำแฟ ห้องสมุด และข้ำงอำคำร 1  และ 2  

     17.4 ตัดหญ้ำ ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำองค์พระพุทธรูปประจ ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดแนว 

 
 
 

/17.5 งำนตัด... 
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 17.5 งำนตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย 
 17.6 งำนเก็บกวำดและรักษำควำมสะอำด เก็บเศษใบไม้บริเวณหน้ำอำคำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ห้องสมุด และบริเวณสวนหย่อม 
 17.7 งำนจัดท ำ ดูแลไม้ค้ ำยัน ตำมควำมจ ำเป็น 

      17.8 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 17.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                   18. นายพะเนาว์  คีรีวัลย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย มีหน้ำที ่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 18.1 งำนอยู่ยำมเฝ้ำสถำนที่รำชกำร ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทำงรำชกำรและ                
ควำมเรียบร้อยในบริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่เวลำ 17.30 น. ถึงเช้ำวันรุ่งขึ้นเวลำ 07.30 น. 
 18.2 บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวันเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เป็นประจ ำทุกวัน 
 18.3  งำนดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณป้อมยำมและบริเวณถนนแนวป้อมยำม  
ให้สะอำดเรียบร้อย 
 18.4 งำนช่วยตัดหญ้ำแปลงเกษตรร่วมกับ นำยไพศำล อ่วมองอำจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 

 18.5 กรณมีีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถำนที่เตรียมงำนต่ำง  ๆให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 18.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

19. นายจรูญ  แจ่มแจ้ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  มีหน้ำที ่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 19.1 งำนอยู่ยำมเฝ้ำสถำนที่รำชกำร ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทำงรำชกำรและ              
ควำมเรียบร้อยในบริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่เวลำ 17.30 น. ถึงเช้ำวันรุ่งขึ้นเวลำ 07.30 น. 
 19.2 บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวันเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เป็นประจ ำทุกวัน 
 19.3 งำนดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณป้อมยำมและบริเวณถนนแนวป้อมยำมให้สะอำด
เรียบร้อย 
 19.4 งำนช่วยตัดหญ้ำแปลงเกษตรร่วมกับ นำยไพศำล อ่วมองอำจ ต ำแหน่งช่ำงไม้ 4 

 19.5 กรณีมีงำนเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถำนที่
เตรียมงำนต่ำง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง                  
 19.6 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
 
 
 
 
 
 
 

           /กลุ่มบริหำรกำรงำนและสินทรัพย์... 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 
 ภารกิจงาน 
  1. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
  2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 

3. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
4. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
5. ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 
    และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ     
    มอบหมำย 

  1. นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                1.1 วำงแผน ควบคุม ก ำกับติดตำม เร่งรัด ให้ค ำปรึกษำหำรือ แก้ปัญหำอุปสรรค               
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และให้ทันตำมเวลำก ำหนด 
                1.2 ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนำงำน ระบบงบประมำณ ระบบจัดซื้อ ระบบรับและน ำส่งเงิน 
ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน ระบบสินทรัพย์ถำวร ระบบบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตำมระบบกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
                1.3 ตรวจสอบกลั่นกรองงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือ 
สั่งกำร ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
                1.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 
                1.5 ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
                1.6 ด ำเนินกำรเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ทุกแผนงำน/โครงกำรและรำยงำนผล    
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
                1.7 ควบคุมงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยทุกแผนงำน/โครงกำร 
                1.8 ควบคุมกำรบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณในระบบ GFMIS 
                1.9 ควบคุมกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
                     1.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรระบุศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย 
                    1.11 ควบคุมดูแล กำรจัดท ำบัญชีให้กับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก   
             1.12 ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร                         
                1.13 ตรวจสอบรำยกำรขอเบิก เพ่ือด ำเนินกำรเขียนเช็คจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ เงินทดรองรำชกำร เงินฝำกคลัง และเงินเบิกแทนส่วนรำชกำรอ่ืน ให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ บุคคล 
ร้ำนค้ำ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                       1.14 บันทึกกำรเบิก-จ่ำยในระบบ GFMIS 

/1.15 ปฏิบัติงำน… 
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                1.15 ปฏิบัติงำนแทน นำงวลัญช์ญำ  บุญธรรม  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
                 1.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  2. นางวลัญช์ญา บุญธรรม ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
        2.1 ตรวจเอกสำรและเบิกค่ำใช้สอย ทุกแผนงำน/โครงกำร 
                 2.2 ด ำเนินกำรให้ยืมเงินและเบิกเงินลูกหนี้เงินยืมรำชกำร ทุกแผนงำน/โครงกำร 
        2.3 ด ำเนินกำรเบิกเงินนอกงบประมำณ/เงินประกันสัญญำ/รำยได้สถำนศึกษำ 

    2.4 บันทึกปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS 
                 2.5 ด ำเนินกำรให้ยืมเงินทดรองรำชกำรและเบิกชดใช้เงินทดรองรำชกำรทุกแผนงำน/โครงกำร 
                  2.6 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำล่วงเวลำ    
                  2.7 บันทึกกำรเบิก - จ่ำยในระบบ GFMIS 
                  2.8 ปฏิบัติงำนแทน นำงภัทร์ชำพร อุ่นยวง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน       
และสินทรัพย์ กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
                  1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 3. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      3.1 ด ำ เนินกำรท ำข้อมูลตรวจสอบกำร เบิกจ่ำยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง             
เงินวิทยฐำนะ เงินค่ำครองชีพชั่วครำวข้ำรำชกำร ค่ำตอบแทนพิเศษ ค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร                   
ในสังกัด ค่ำตอบแทนรำยเดือน (1 เท่ำประจ ำต ำแหน่ง) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (เต็มขั้น) และเงิน พ.ส.ร.               
ส่งโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือน 
          3.2 ด ำเนินกำรท ำข้อมูลตรวจสอบกำรหักเงินสะสม และเบิกเงินสมทบ เงินชดเชย                    
ให้ข้ำรำชกำรที่เป็นสมำชิก กบข. ส่งโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือน 
                     3.3 ตรวจสอบหนี้สินที่เป็นกำรผูกพันกับทำงรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
เมื่อมีกำรย้ำยหรือลำออก 
                     3.4 จัดท ำรำยละเอียดกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย ของผู้กู้เงินประเภทสินเชื่อสวัสดิกำรพัฒนำ
ชีวิตครู/สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยกับและสินเชื่ออ่ืนๆ 
                    3.5 ด ำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษของข้ำรำชกำร กรณีเสียชีวิต 
              3.6 ด ำเนินกำรเบิกเงินรำงวัลของข้ำรำชกำร 
                  3.7 จัดท ำหนังสือส ำคัญกำรโอนอัตรำและกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย   
                  3.8 ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน รับ – จ่ำย ของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง 
ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับโรงเรียน 
      3.9 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 
               3.10 ด ำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 
              3.11 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนส ำรองลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร              
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 

/3.12 ตรวจสอบ… 
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      3.12 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด 
                   3.13 จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
                   3.14 ด ำเนินกำรตอบข้อหำรือเก่ียวกับกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
                    3.15 จัดท ำรำยงำนกำรขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน กำรขอเพ่ิมค่ำเช่ำบ้ำน และจัดส่งรำยชื่อ 
เจ้ำของบ้ำนให้เทศบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์  และสรรพำกรจังหวัด 
          3.16 รำยงำนกำรใช้สิทธิ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมควำมจ ำเป็นที่จ่ำยเงินจริงให้กลุ่มนโยบำย  
และแผนทรำบ 
                 3.17 บันทึกกำรเบิก - จ่ำยในระบบ GFMIS 
                3.18 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวสุมำลี  ศุภอักษร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ช ำนำญงำน กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
                 3.19 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         4. นางสาวสุมาลี ศุภอักษร  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

  4.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด บ ำนำญพิเศษ
เงิน ช.ค.บ. เงินเพ่ิมบ ำนำญ บ ำเหน็จลูกจ้ำง และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร  

  4.2 จัดท ำหนังสือส ำคัญกำรโอนเงินบ ำนำญกรณีเปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิก 
  4.3 จัดท ำทะเบียนข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
  4.4 แจ้งข้อมูลหักหนี้ผ่ำนระบบจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำง ระบบ e - pension (สรจ.6)  

ของผู้รับบ ำนำญไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
  4.5 ตรวจสอบเอกสำรและด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภค 
  4.6 ตรวจสอบข้อมูลหักหนี้ของผู้รับบ ำนำญ จำกเว็บไซด์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์) ทุกเดือน และจัดท ำรำยละเอียดกำรรับ – จ่ำยเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรบ ำนำญ เป็นประจ ำทุกเดือน  

  4.7 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
  4.8 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนครูจ้ำงสอนรำยเดือน 

                     4.9 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหักเงินสะสม และเบิกเงินสมทบประกันสังคมของครูจ้ำงสอน                
รำยเดือน 
              4.10 จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ น ำส่งสรรพำกรจังหวัด 
               4.11 บันทึกกำรเบิก - จ่ำยในระบบ GFMIS 
                        4.12 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวนันท์มนัส  ปำนแก้ว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 4.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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  5. นางพัชรี อนรรฆเมธี ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

     5.1 ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ทุกแผนงำน/โครงกำร 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

     5.2 จัดท ำบัญชีคุม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง สัญญำซื้อขำย และสัญญำจ้ำง 
     5.3 ควบคุม ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินของส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียน 
  5.4 ด ำเนินกำรเรื่องตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  กำรจ ำหน่ำยตำ มระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
          5.5 สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำยเข้ำสู่ระบบ GFMIS 
                       5.6 ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง เข้ำสู่ระบบ GFMIS (PO) 
               5.7 สร้ ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ ประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และของโรงเรียนเข้ำสู่ระบบ GFMIS 
                      5.8 บันทึกกำรเบิก-จ่ำยในระบบ GFMIS 
                        5.9 ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ทุกแผนงำน/
โครงกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้ด ำเนินกำร 
                      5.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัสดุ                
แก่สถำนศึกษำ 
                      5.11 ควบคุม กำรเบิก-จ่ำย พัสดุของส ำนักงำน 

        5.12 ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะตำมควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่และด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ และรำยงำนผลที่มีประโยชน์ต่อกำรจัดสินใจของผู้บริหำร 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของทำงรำชกำรและนโยบำยของหน่วยงำน  เพ่ือกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรท ำงำน 
              5.13 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวสุปรำณี ปำลำด ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน 
กำรเงินและบัญชี กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
               5.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  6. นางสาวสุปราณี ปาลาด ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
           6.1 ด ำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจสอบ กำรน ำขึ้นทะเบียน กำรจ ำหน่ำยออกจำกทะเบียน 
และงำนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่รำชพัสดุ 
           6.2 จัดท ำบัญชีวัสดุต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 
           6.3 จัดท ำทะเบียนคุม-จ่ำยสิ่งพิมพ์  ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร        
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
           6.4 ด ำเนินกำรต่อทะเบียนรถยนต์  รถจักรยำนยนต์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
    6.5 ด ำเนินกำรต่อสัญญำกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

            6.6 ด ำเนินกำรเบิกเงิน ค่ำจัดซื้อจัดจ้ำง ทุกแผนงำน/โครงกำรของโรงเรียนในสังกัดในระบบ GFMIS 
/6.7 ตรวจสอบ… 
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        6.7 ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนกำรขอเบิกเงินค่ำจัดซื้อจัดจ้ำง ทุกแผนงำน/โครงกำรของ
โรงเรียนในสังกัด ทุกวิธี 
         6.8 ด ำเนินจัดท ำเว็บไซต์ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                  6.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัสดุ                    
แก่สถำนศึกษำ 

       6.10 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงพัชรี อนรรฆเมธี ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 6.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้  

   7.1 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ทุกแผนงำน/โครงกำร 
  7.2 จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด และรำยงำนฐำนะเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยปีก่อนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดท ำรำยงำนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ภำยในก ำหนด 

  7.3 จัดท ำโปรแกรมติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 
  7.4 บันทึกกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณในระบบ GFMIS 
  7.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  7.6 บันทึกรำยกำรระบบรับและน ำส่งเงินในระบบ GFMIS 
  7.7 เรียกรำยงำนในระบบ GFMIS 
  7.8 จัดท ำทะเบียนคุมและบันทึกรำยกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินในระบบ GFMIS 

 7.9 จัดท ำทะเบียนคุมและบันทึกรำยกำรรับและน ำส่งเงินประกันสัญญำ ในระบบ GFMIS 
 7.10 จัดท ำทะเบียนคุมและบันทึกรำยกำรรับและน ำส่งเงินนอกงบประมำณ (เงินฝำกคลัง) 
และเงินฝำธนำคำรพำณิชย์ ในระบบ GFMIS 
 7.11 จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี ยกเว้นบัญชีเงินนอกงบประมำณ 
 7.12 จัดท ำรำยงำนงบทดลองจำกระบบ GFMIS ส่ง สตง. เป็นประจ ำทุกเดือน 
 7.13 แก้ไขข้อผิดพลำดในกำรบันทึกเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 7.14 ตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 
 7.15 ด ำเนินกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรประจ ำปี 
                    7.16 จัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรและรำยงำนคลังจังหวัดในวันสิ้นปีงบประมำณ 
 7.17 เรียกรำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกเงิน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรขอเบิก              
ทุกวัน 
                      7.18 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยจิรำยุทธ วงศ์จ ำรัส ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงิน
และบัญชี กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 7.19 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 

 
                /8. นำยจิรำยุทธ… 



21 
  

8. นายจิรายุทธ วงศ์จ ารัส ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

           8.1 ด ำเนินกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
         8.2 ออกหนังสือรับรองสิทธิค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
         8.3 ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร  
 8.4 งำนที่เก่ียวกับระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจ    
ตำมมติคณะรัฐมนตรีและอ่ืน ๆ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ที่มีมำถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ พิจำรณำจัดท ำส ำเนำหนังสือ
แจ้งสถำนศึกษำ และกลุ่ม/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระบบเพ่ือกำร
ค้นหำและกำรอ้ำงอิง 
           8.5 งำนแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ค ำสั่ง ระเบียบที่เก่ียวข้องให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 
ภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และจัดเก็บให้เป็นระบบ 
        8.6 งำนเสนอแฟ้มงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
   8.7 งำนธุรกำรของบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
           8.8 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับอุดหนุนทุกประเภท  
           8.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวปิณทิรำ เที่ยงตรง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงิน   
และบัญชี กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 8.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

9. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
                 9.1 รับเงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้แผ่นดินและเงินเบิกเกินส่งคืนพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
และจัดท ำรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวัน 
                 9.2 ตรวจสอบรำยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพ่ือด ำเนินกำรจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร และ 
เงินเบิกแทนส่วนรำชกำรอ่ืน และขออนุมัติจ่ำยเช็คให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ บุคคล ร้ำนค้ำ และหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

        9.3 น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน/เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินนอกงบประมำณ 
 9.4 น ำฝำกเงินทดรองรำชกำร/เงินบ ำรุงค่ำยลูกเสือ เข้ำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
                  9.5 ตรวจเช็ครำยกำรโอนเงิน (กรณีจ่ำยตรง) เข้ำบัญชี ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

        9.6 รวบรวมเก็บ ตรวจสอบ ส ำเนำฎีกำเบิกเงิน หลักฐำนกำรรับ - จ่ำย ให้ถูกต้อง 
                  9.7 บันทึกกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS 
 9.8 ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผู้เบิก/ผู้เบิกแทน และผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเช็ค 
                  9.9 ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร  
 9.10ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวจิรำพร คีรีวัลย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงิน          
และบัญชี กรณีลำหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 9.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ภารกิจงาน 
1. งานธุรการ 
2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

                     3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                     4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

           1. นายสุวรรณ จันทร์ศรี ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1.1 วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินงาน ประสานงาน บริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล   
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีระบบ เรียบร้อย นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน า          
แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
      1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลังการก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอน และการออกจากราชการ 
      1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน บ าเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ 
      1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2. นางนิรชา ศรีพลอย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ล าดับที่ 2 กรณผีู้อ านวยการ
กลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการเลื่อนวิทยฐานะ                      
      2.3 การประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     
      2.4 งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
      2.5 ควบคุม อัตราก าลังบุคลากร 
      2.6 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ล าดับที่ 3 กรณีผู้อ านวยการ
กลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

    3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินการ งานสรรหาข้าราชการและลูกจ้าง 
      3.3 งานย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง โอน ข้าราชการและลูกจ้าง 
      3.4 งานลาออกจากราชการ และการขอกลับเข้ารับราชการ 
                         3.5 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้รักษาการแทน  
                         3.6 ปฏบิัติงานอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      
      3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4. นางดารณี พราหมณ์ส าราญ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลล าดับที่ 1 กรณีผู้อ านวยการ
กลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินงาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
      4.3 งานบัญชีถือจ่าย 
      4.4 งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
      4.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
      4.6 ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางธนพร ใจใหญ่ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      5.1 งานแฟ้มประวัติ กพ.7 , กคศ.16 
      5.2 งานฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง 
      5.3 งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ในส่วนของงานทะเบียนประวัติ 
      5.4 งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
      5.5 งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      5.6 งานเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
      5.7 งานบริการเกี่ยวกับงานบุคคล 
      5.8 งานเกษียณอายุราชการ 
      5.9 ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      5.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางสาวณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      6.1 วิเคราะห์ วางแผน อัตราก าลัง ข้าราชการและลูกจ้าง 
      6.2 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
      6.3 การจัดท าข้อมูลบุคลากร 
      6.4 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      6.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7. นางสาวชนานันท์ จิตรโสภา ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      7.1 งานธุรการ รับ - ส่ง หนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      7.2 ช่วยงานข้อมูลบุคลากรและอัตราก าลัง 
      7.3 ช่วยงานทะเบียนประวัติ 
      7.4 ช่วยงานบริการงานบุคคล 
      7.5 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
     

/กลุ่มนโยบายและแผน... 
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 กลุ่มนโยบายและแผน 
    

ภารกิจงาน 
    1. งานธุรการ 
    2. งานนโยบายและแผน 

                              3. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
                              4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

1. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัยให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด การควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามภารกิจงาน
ของกลุ่มนโยบายและแผนให้ส าเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์สูงสุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    1.1 วางแผน ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 

    1.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ แบบแผนของ
ทางราชการ   

    1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

    1.4 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กลุ่มนโยบายและแผน ตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน (งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบาย
และแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประเมินและรายงานผล) และงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

    1.5 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะเรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความคิดเห็นก่อนน าเสนอ           
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามล าดับ 

    1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้ค าปรึกษาคณะกรรมการวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้ค าปรึกษาคณะกรรมการวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณของโรงเรียน 

    1.๘ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    ๑.๙ ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษา 

 

/1.10 ประสาน... 
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    1.๑๐ ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา             
ต่างสังกัด ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพในสังกัด หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
จังหวัด และหน่วยงานเอกชน 

    ๑.๑๑ ให้ค าแนะน า สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ             
กลุ่มนโยบายและแผน ทุกงานในกลุ่มนโยบายและแผน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ต่อการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  ได้แก่ การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต                 
การรายงานผลการด าเนินงาน/งบประมาณ ตามโปรแกรม P - Report โปรแกรมทะเบียนควบคุมงบประมาณ  

    1.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางปนิตา เรืองฤทธิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 งานจดัระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานสารบรรณและการบริหารงานของกลุ่ม
นโยบายและแผน  ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 งานวิเคราะห์สภาพกลุ่มนโยบายและแผน ทั้งทางด้านปัจจัยเสี่ยง และปัจจัย
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
  2.3 งานรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผนทางระบบงานสารบรรณ Amss++   
 2.4 งานตรวจสอบหนังสือรับของกลุ่มนโยบายและแผน ทางเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.5 งานแจ้งเวียนหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
ให้บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 2.6 งานแจ้งเวียนเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.7 งานประสานงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม/หน่วยงานภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพในสังกัด
และหน่วยงานอื่น ๆ ในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
    2.8 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  2.9 งานวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรและจัดหาวัสดุส านักงานส าหรับปฏิบัติงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
  2.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ กรณบีุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางเกตุแก้ว อัตตะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

    3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับที่ 3 ในกรณีไปราชการ   
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

      3.2 งานวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

 

/3.3 งานนโยบาย... 
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      3.3 งานนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

     3.4 งานพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด 
และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

     3.5 งานพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
       3.6 งานกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3.7 งานจัดท าแผนการบริหารจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ด้านการบริหารจัดการ) 

    3.8 งานการขอเปิดและการขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาในสังกัด 
    3.9 งานการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    3.๑๐ การควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
    3.๑๑ ประสานงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ 

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน 

    3.๑๒ งานควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ ด้วยโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 

    3.1๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรรณทพิา ชูชื่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ กรณบีุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

    3.1๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางเสาวรรณี ธรรมโร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ มีหน้าที ่
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับที่ 1 ในกรณีไปราชการ   
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
       4.2 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร และงบด าเนินงาน 

      4.3 งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณ งบด าเนินงาน  
        4.4 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบบุคลากร  

     4.5 งานจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน งบบุคลากร 
      4.6 งานจัดสรรงบประมาณและจัดท าประมาณการ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายการ
ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา 
      4.7 รายงานการท าสัญญาจ้าง/ลาออก/และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special 
Education Technology : SET) 
                            4.8 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(รายงานข้อมูลสาธารณูปโภค) 
 

/4.9  งานบริหาร… 
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              4.9  งานบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการรายงานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  4.10 งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (การใช้เงินเหลือจ่าย) 
  4.11 งานควบคุม ก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน งบบุคลากร       
ด้วยโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
   4.12 งานประสานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานภายนอกส าหรับการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
   4.13 งานรายงานการเบิก - จ่ายเงิน  งบบุคลากร  
  4.14 งานจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  สาขาการศึกษา 
  4.15 งานจัดเก็บ รวบรวม และรายงาน รายการเงินประจ างวด 

     4.๑6 ประสานงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ 
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน 
   4.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
กรณบีุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   4.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       5. นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับที่ 4 ในกรณีไปราชการ  
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  5.2 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน 
  5.3 งานวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างประจ าปี 
  5.4 งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  5.5 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
และรายการค่าสิ่งก่อสร้าง  
  5.6 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน เพ่ือช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัยและช ารุดทรุดโทรม  
  5.7 งานจัดสรรงบประมาณและจัดท าประมาณการ งบลงทุน  รายการอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอนส าหรับห้องเรียน DLTV , DLIT 
  5.8 งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  5.9 งานจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน   
  5.10 งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  5.11 งานรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในระบบ
ฐานข้อมูล BB EvMis 
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  5.12 งานรายงานข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
  5.13 งานรายงานผลการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 
  5.14 งานควบคุม ก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน งบบุคลากร            
ด้วยโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
                      5.๑๕ ประสานงานกับกลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอ่ืน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/จังหวัด และหน่วยงานเอกชน 
  5.1๖ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเสาวรรณี ธรรมโร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ กรณบีุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   5.1๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       6. นางพรรณทิพา ชูชื่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   6.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับที่ 2 ในกรณีไปราชการ ไม่อยู่  
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
   6.2 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   6.3 งานติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
  6.4 งานประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  6.๕ งานประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  6.๖ งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยโปรแกรม P - Report  
  6.๗ งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทางเว็บไซต์ E - ME SYSTEM ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      6.๘ งานควบคุม ก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน งบบุคลากร        
ด้วยโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
                      6.๙ ประสานงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ    
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน 
   6.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเกตุแก้ว อัตตะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
กรณบีุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   6.1๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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       7. นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ มีหน้าที่  
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ล าดับที่ 5 ในกรณีไปราชการ  
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

7.2 งานนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

7.3 งานกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.4 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     7.5 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทางเว็บไซต์ E - ME SYSTEM ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.6 ประสานงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ  
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สถานศกึษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน 

7.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปนิตา เรืองฤทธิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรณี
บุคคลดังกล่าวลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7.8 ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 

ภารกิจงาน 
 1. งานธุรการ 
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
        และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
        สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 4. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
     นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 6. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี  
        ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์ 
        สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 7. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 8. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 9. ประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข         
        และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  10. งานวิเทศสัมพันธ์ 
  11. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  12. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  13. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. นางสาวอรสา คูภากรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1.1 ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่น วางหลักเกณฑ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา การจัดท าทะเบียนนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรของงานวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาหนังสือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และต าราเรียน การวางแผนการศึกษา การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล และจัดท าสถิติ สารสนเทศทางการศึกษา 
  1.3 วิเคราะห์ผลงานจากการด าเนินงานทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณา เสนอแนะ
นโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ 
  1.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 
  1.5 ให้ค าปรึกษา วินิจฉัยปัญหาที่ส าคัญทางการศึกษา เช่น เสนอความเห็นในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับงานวิชาการ เสนอแนะและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานการศึกษา 

                  /1.6 บริหารงานกลุ่มส่งเสริม… 
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         1.6 บริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับ เร่งรัด  
ประสานงาน และติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของทางราชการและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.7 ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ สถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในกลุ่ม สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  1.8 พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองและบันทึกความเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           2. นางรัชนก  อยู่หนุน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี ้
  2.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ประสานงานด้านนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงานด้านการวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม 
ตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ประมวลรายงานที่ต้องใช้ความรู้
ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  
     2.2 จัดระบบงานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกหนังสือเวียน เก็บรวบรวมค าสั่งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 วางระบบการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม วางระบบการประชุมบุคลากร
ของกลุ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารจนถึงการจัดท ารายงานการประชุม 
 2.4 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น  
สรุปรายงาน เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.5 งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
  2.7 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชน   
ในสถานศึกษา 
  2.8 งานการอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
  2.9 งานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  2.10 งานประชาสัมพันธ์งานการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     2.11 งานส่งเสริมรณรงค์จัดการขยะในสถานศึกษา 
     2.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิมพา  จันทร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางบังอร 
ครุฑไชยันต์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรณีบุคคลดังกล่าวมีราชการเร่งด่วน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. นางบังอร ครุฑไชยันต์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน  ดังนี้  

     3.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น  
สรุปรายงาน เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
       3.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 4 ในกรณี 
ที่ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
       3.3 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา   
นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                      การจัดการศึกษาในระบบ 
                      1) งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
                                2) งานการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
                                3) งานการจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
                                4) งานการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ 
                                5) งานการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
                      6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
      - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
      - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
      - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
      - การซื้อแบบพิมพ์ 
          7) งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน/การย้ายและจ าหน่ายนักเรียน 

     3.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ    

          3.5 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางรัชนก อยู่หนุน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรณี
บุคคลดังกล่าว มีราชการเร่งด่วน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

     3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

             4. นางรัชนี ปานแดง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    4.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น  
สรุปรายงาน เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

         /4.2 ปฏิบัติหน้าที่... 
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       4.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 2 ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

     4.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สารเสพติดในสถานศึกษา 
   4.4 งานด้านการส ารวจข้อมูล และรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ (CATAS) 

     4.5 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลระบบ NISPA 
ของส านักงาน ป.ป.ส.  
       4.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
       - งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
       - งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
       - โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
       - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 
       - โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา) 
       - งานด้านสุขภาพอนามัยอื่นที่ต่างหน่วยงานขอความร่วมมือ 
       - งานป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในสถานศึกษา 
       - โครงการ อย.น้อย โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
       - โครงการเด็กไทยท าได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
       - งานพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
       - งานพัฒนาส้วมของโรงเรียนประถมศึกษา 
      4.7 งานกิจการนักเรียนอ่ืน 
      4.8 งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      - งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
      - งานการประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
      - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลาการ 

     4.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางชวนฝัน ภูเตศวร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ และ          
นางพิมพา จันทร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรณีบุคคลดังกล่าวมีราชการเร่งด่วน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางชวนฝัน  ภูเตศวร  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     5.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น  
สรุปรายงาน เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      5.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 5 ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

         /5.3 งานส่งเสริม... 
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      5.3 งานส่งเสริมกิจกรรมลกูเสือ เนตรนาร ียวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
      - งานวางแผนการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือ 
      - งานการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือ ผู้บริหาร 
ลูกเสือดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ 
      - งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนกลุ่ม
ลูกเสือและหมู่ยุวกาชาด 
      - งานการอนุญาตอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - งานการจัดประกวดระเบียบแถว 
      - งานการเก็บและส่งเงินค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี การรายงานการลูกเสือ เนตรนารี 
ประจ าป ี   
     5.4 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      5.5 งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม 
            - การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
                   - การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
            - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 
      5.6 งานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
      5.7 งานควบคุมภายในการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      5.8 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางรัชนี  ปานแดง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ และ                  
นางพิมพา จันทร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรณีบุคคลดังกล่าวมีราชการเร่งด่วน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      5.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางณชสร  นิลทวี  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       6.1 ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่น วางหลักเกณฑ์ ศึกษา วิเคราะห์  
วิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการศึกษา  งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
       6.2 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา  
วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติการศึกษา 
       6.3 วิเคราะห์ผลงานจากการด าเนินงานทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณา เสนอแนะ
นโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ 
       6.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 
       6.5 ให้ค าปรึกษา วินิจฉัยปัญหาที่ส าคัญทางการศึกษา เช่น เสนอความเห็นในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับงานวิชาการ  เสนอแนะและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานการศึกษา 
      6.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 1 ในกรณีที่  
ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

/6.7 งานทุนการศึกษา... 
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      6.7 งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  - กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน 

           6.8 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
   - ทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
      - ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

       - ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       - กองทุนคุณพ่อธ ารง คุณแม่ประไพ แย้มสอาด 
       - กองทุนอาหารกลางวันพระราชเมธาภรณ์ (จรัส สุมังคโล)    
           - กองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF)             

        - ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ และสถาบันต่าง ๆ 
     6.9 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
        1) งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
                                 2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
        3) งานความมั่นคงแห่งชาติ 
            - งานความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานความมั่นคงของชาติ และ         
งานนโยบายเกี่ยวกระทรวง และหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        - งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
        - งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
            - งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

     6.10 งานการจัดการศึกษานอกระบบ 
               - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

      6.11 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

                        - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      6.12 งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน 
                          6.13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) 
                          6.14 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางนิตยา วิชนา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ กรณีบุคคล
ดังกล่าวมีราชการด่วน ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
             6.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 
 

/7. นางนิตยา... 
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  7. นางนิตยา วิชนา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      7.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมาก เป็น    
พิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย        
ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้อง
มีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       7.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 3 ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกลุ่ม ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
       7.3 งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
          7.4 งานป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
       7.5 งานป้องกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา      
       7.6 งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

     7.7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                          7.8 งานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                7.9 งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       7.10 งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       7.11 งานประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
       7.12 งานพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก 
       7.13 งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) 
       7.14 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ปข.1) 
       7.15 งานวิเทศสัมพันธ์ 
     - งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ  
       7.16 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางณชสร นิลทวี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       7.17 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  8. นางพิมพา จันทร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
          8.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงาน
วิชาการศึกษาที่มีลักษณะงานยากมาก โดยการพิจารณา ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะการปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การก าหนดโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
          8.2 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
     - วางแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
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                               - งานการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ เนตรนารี และหมู่ยุวกาชาด   
      - งานการกลั่นกรองและวางระบบการเสนอขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่
ลูกเสือ และผู้ตรวจการลูกเสือ 
     - งานประสานงาน เตรียมการ และจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
     - งานส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - งานการควบคุมดแูลการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     - งานการพัฒนา ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     - งานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
     - งานวันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ของทุกปี 
     - งานการเสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ ลส. ต่าง ๆ 
     - งานการร่วมงานชุมนุมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
     - งานการขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภท 
      - งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ตลอดจนกลุ่มลูกเสือ และหมู่ยุวกาชาด 
      - งานติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
      8.3 งานการจัดการศึกษานอกระบบ 
     - งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย   
     - งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     8.4 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           - งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    8.5 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
    - งานแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนที่ประสงค์เรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
    - งานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
    - โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ 

        8.6 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
            - งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

     8.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางชวนฝัน  ภูเตศวร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ และ              
นางรัชนก  อยู่หนุน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรณีบุคคลดังกล่าวมีราชการเร่งด่วน ไม่อยู่ หรือ              
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     8.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 ภารกิจงาน 
   1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   4. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   7. งานธุรการ 

   1. นายขจรเกียรติ เครือประดับ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
(คศ.3) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1.1 บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผน ประสานงาน และประสานประโยชน์ ติดตามผลการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
      1.2 วางแผนและด าเนินงานมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานนั้น ๆ 
ถ้ามีงานเร่งด่วนให้หัวหน้างานมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มงานช่วยกันปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว 
      1.3 บันทึกความเห็น ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ             
งานวิชาการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
       1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
       1.5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       1.6 งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
       1.7 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
       1.8 งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม) 
       1.9 งานสหกรณ์โรงเรียน 
      1.10 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
     1.11 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      1.12 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
       1.13 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       1.14 การพัฒนาการบริหารและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
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     1.15 การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ 
     1.16 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ที่ได้รับมอบหมาย 
     1.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2. นางหริณญา รุ่งแจ้ง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               
(คศ.3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     2.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที ่3   
ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
            2.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค ์และระเบียบของทางราชการ 
     2.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     2.4 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาปฐมวัย 
     2.6 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาปฐมวัย 
     2.7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย 
     2.8 งานแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการรายงานผลการด าเนินงาน 
     2.9 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย 
     2.10 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 
     2.11 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
     2.12 งานขยายเครือข่ายโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ “โรงเรียนปฐมวัยน่าอยู่ อุ่นใจ 
ปลอดภัย สร้างนิสัย และเป็นรากฐานการเรียนรู้” 
     2.13 งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     2.14 งานเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
     2.15 งานเครือข่าย สมาคมฯ ชมรม ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย 
     2.16 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
    2.17 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
            2.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3. นางสาวกรวิกา พงศาปาน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ (คศ.2) 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
            3.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 5   
ในกรณทีี่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
            3.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่ 
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            3.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
            3.4 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์            
และนาฏศิลป์) 
            3.5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
            3.6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
            3.7 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
            3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  4. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ านาญการ (คศ.2)        
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
      4.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 6              
ในกรณทีี่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    4.2 ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และระเบียบของราชการ 
    4.3 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
    4.4 งานด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    4.5 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
   4.6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    4.7 งานโสตทัศนูปกรณ์และบริการช่วยเหลือ 
    4.8 งานศูนย์รวมสื่อ คลังความรู้ 
    4.9 งานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ E - Learning ของการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ระดับภูมิภาค 
    4.10 งานศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษา 
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ระดับภูมิภาค 
    4.11 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    4.12 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    4.13 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 
    4.14 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
    4.15 โครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (PISA) 
    4.16  นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
    4.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 5. นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  (คศ.3)  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    5.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที ่2  
ในกรณทีี่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
       5.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
กลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ 
       5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
       5.4 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
      5.5 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
       5.6 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
       5.7 จดัท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการนิเทศของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       5.8 โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       5.9 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล 
       5.10 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       5.11 โครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
      5.12 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
       5.13 งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบล 
       5.14 งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล (โรงเรียนในฝัน) 
      5.15 งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา             
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 
       5.16 งานส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ 
       5.17 งานโครงการห้องสมุดและงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
      5.18 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
       5.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  6. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       6.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 1 
 ในกรณทีี่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
      6.2 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจน
เกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
         2) ศึกษา ค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา              
แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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         3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ             
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
         4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
         5) ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 

          6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
                  7) นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    6.3 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    1) จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2) นิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
          3) ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
           4) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
           5) จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            6) จัดท าระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           7) จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน                      
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8) นิเทศ ติดตาม ก ากับสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
      6.4 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
          1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
                  2) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
           3) ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
           4) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
           5) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      6.5 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                  1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
           2) ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

/3) ส่งเสริม... 
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          3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          5) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6.6 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 
   6.7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         6.8 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
         6.9 โครงการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกชั้น 
   6.10 นิเทศ ติดตามการรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านระบบการ
ติดตาม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
  6.11 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
    6.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  7. นางสาวนันทกา สุจินพรัหม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ (คศ.2)  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   7.1 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที ่4 
ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  7.2 ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการปฏิบัติงานของภารกิจเลขานุการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบของราชการ 
  7.3 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        7.4 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  7.5 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
   7.6 วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   7.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.8 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา               
มาก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.9 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา           
มาก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
             7.10 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

/7.11 น าเสนอ… 
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              7.11 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่างๆ น าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
   7.12 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และการนิเทศ 
   7.13 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   7.14 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   7.15 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
   7.16 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   7.17 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   7.18 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7.19 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   7.20 โครงการโรงเรียนสุจริต 
   7.21 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   7.22 งานรายงานข้อมูลอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ ผ่านระบบออนไลน์ 
  7.23 นิเทศ  ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย 
   7.24 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  8. นางดารณี ธรรมรงรัตน์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  8.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่บริหารงานธุรการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มให้
สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.3 ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.4 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
  8.6 ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษา ในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
  8.7 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
  8.8 ด าเนินการเสนอแฟ้ม/บันทึกขออนุญาตไปราชการ สมุดขออนุญาตออกนอกสถานที่ 
สมุดเยี่ยมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

/8.9 ร่วมมือ… 
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  8.9 ร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ 

     8.10 พิมพ์งานราชการ/การบันทึกข้อมูลของกลุ่ม 
     8.11 รับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Education Area Management Support System : Amss ++) 
    8.12 ออกเลขท่ีหนังสือ/ค าสั่งด้วยด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Education Area Management Support System : Amss++) 
  8.13 ดูแล/จัดพิมพ์แบบฟอร์มทางราชการประเภทต่างๆ ส าหรับใช้ภายในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     8.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  9. นางกนกพร บุญญะบุญญา ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   9.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่ม 
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   9.2 ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9.3 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.4  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
   9.5 ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษา ในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
   9.6 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
   9.7 ด าเนินการเสนอแฟ้ม/บันทึกขออนุญาตไปราชการ สมุดขออนุญาตออกนอกสถานที่ 
สมุดเยี่ยมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   9.8 ร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการ 
ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
   9.9 พิมพ์งานราชการ/การบันทึกข้อมูลของกลุ่ม 
   9.10 รับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (Education Area Management Support System : Amss++) 
  9.11 ออกเลขท่ีหนังสือ/ค าสั่งด้วยด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (Education  Area  Management  Support  System  :  Amss ++) 
  9.12 ดูแล/จัดพิมพ์แบบฟอร์มทางราชการประเภทต่างๆ ส าหรับใช้ภายในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   9.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

/หน่วยตรวจสอบภายใน... 



46 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ภารกิจงาน 
 1. งานธุรการและสารสนเทศ 
 2. งานตรวจสอบภายใน 
 3. งานบริหารงานตรวจสอบ 

1. นางสาวนรารัตน์ รักสม  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ                      
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก   
ในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน 

      ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา           
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

            1.1 ด้านการปฏิบัติการ 
1) ก ากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน 

พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอ่ืนๆของส่วนราชการ รวมทั้งการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต 
เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 
    2) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่อไป 
    3) ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือ
โครงการของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาค
ราชการ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
    4) ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้ค าแนะน า         
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม           
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

    1.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน แก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดตามแผน 

 

 

/1.3 ด้านการประสานงาน... 



47 
 

    1.3 ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ

กลุ่มงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

    1.4 ด้านการบริการ 
1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในความ

รับผิดชอบในระดับที่ยากมาก หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

    1.5 ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
งานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารราชการในปัจจุบัน 

ดังนั้น งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล มีการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐ         
ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ                 
ส่วนราชการก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในจากภายนอก โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ อ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ. ๒๕๕๑ และคู่มือ/
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1) งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
         2) งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
         3) งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
           4) งานสอบทานด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ 
                  - การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
                 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
                 - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
                 - การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)     
                 - การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
                 - การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

                                 - การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
                        5) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า จัดวางระบบการติดตามการ
รายงาน 

/6) งานให้... 
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               6) งานให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการท างาน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และโปร่งใส 
               7) ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน การจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภท และการบริหาร
สินทรัพย์ของสถานศึกษาในสังกัด 
               8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาวดวงกมล ยาวงษ์ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

    2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภาย ล าดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

    2.2 ปฏิบัติงานธุรการและสารสนเทศ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
    2.3 ประสานงาน และให้บริการข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ 
    2.4 จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ   

เพ่ือการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ 
    2.5 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ 

               - การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
               - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
               - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
               - การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)     
               - การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
               - การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

                               - การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
    2.6 ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์   

การบ ารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และปราศจากการทุจริต 
    2.7 ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน การจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภท ของสถานศึกษาในสังกัด 
    2.8 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ 
    2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ภารกิจงาน        
     1. ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
               2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
                         และการจัดการศึกษา  
               3. ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         และการสื่อสาร 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                         หรือที่ได้รับมอบหมาย  

  1. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    1.1 วางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร         
ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง           
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      ๑.๒ พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข 
เรื่องท่ีเจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม
เสนอความเห็นก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

    1.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

    1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

     2. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ               
(คศ.2) ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
    2.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ล าดับที่ 2 ในกรณีท่ีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
      2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       3. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

/3.1 ปฏิบัติหน้าที่... 
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      3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ล าดับที่ 1 ในกรณีท่ีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
      3.2 งานวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้พัฒนาการบริหารจัดการของ             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ตามความต้องการ จ าเป็น และสอดคล้องกับนโยบาย  
      3.3 งานจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทางระบบ Data Management Center : DMC   
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และสิ้นปีการศึกษา  
      3.4 งานจัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางเว็บไซต์ Education  
Management  Information  System : EMIS 
      3.5 งานจัดท าข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาทางเว็บไซต์ Education Management  
Information System : EMIS 
      3.6 งานจัดท าข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education For All : EFA) ทางเว็บไซต์ 
Education Management Information System : EMIS 
       3.7 งานจัดท าข้อมูลสิ่งก่อสร้างตามโปรแกรม B-Obec   
       3.8 งานจัดท าข้อมูลครุภัณฑ์ตามโปรแกรม M-Obec 
           3.9 งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
            3.10 งานจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ   
       3.๑1 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

      3.12 งานจัดท าฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (POC) 
         ๓.๑3 ประสานงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยงานต่าง ๆ 

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาต่างสังกัด หน่วยงานราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน 
      3.14 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ กรณีบุคคลดังกล่าวลา ไปราชการ หรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       3.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้                       

    4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ล าดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

    4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

    4.3 ออกแบบ วางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

    4.4 ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV 
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    4.5 ดูแล บ ารุง ซ่อมแซม ควบคุมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4.6 ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์     

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
    4.7 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบ

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
    4.8 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
    4.9 ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อ่ืนๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

    4.10 ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด   

    4.11 งานจัดเตรียมความพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับ นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรม 

    4.12 ปฏิบัติงานแทน นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบงานคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรม กรณีบุคคลดังกล่าวลา ไปราชการ หรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้

    4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ 
และพัฒนาโปรแกรม มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี                        
สารสนเทศและการสื่อสาร ล าดับที่ 4 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
      5.2 ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    5.4 พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการท างาน           
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      5.5 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้า
กับกระบวนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

    5.6 พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บคุลากรในสังกัด และสถานศึกษาในสังกัด 

    5.7 ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 

/5.8 ดูแล บ ารุง... 
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    5.8 ดูแล บ ารุง ซ่อมแซม ควบคุมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของส านักงาน         

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5.9 งานจัดเตรียมความพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับ นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

    5.10 ปฏิบัติงานแทน นายปรัชญา  อาษา  พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ กรณีลา ไปราชการ หรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

    5.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มพัฒนาครู... 
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กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 
ภารกิจงาน 

1. งานฝึกอบรมการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้ง 
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. งานพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
4. งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ท้ายประกาศและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

  1. นางบุญเรียม แก้วดี ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      1.2 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
      1.3 งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
      1.4 งานพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
      1.5 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ท้ายประกาศและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.6 งานศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
      1.7 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
      1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
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ภารกิจงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย 
2. งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
4. งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
5. งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ 
6. งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
7. งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
8. งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
9. งานข้อมูล และติดตามการประเมินผลเพ่ือพิจารณางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 

          1. นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย
และคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพิจารณางานกฎหมาย 
และงานคดีของรัฐ 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย 
     1.3 งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
     1.4 งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     1.5 งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
     1.6 งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ 
     1.7 งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     1.8 งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
     1.9 งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
     1.10 งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
     1.11 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง          
     1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


