คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ที่ 1๖๗ / ๒๕๖1
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ
------------------------------ด้ว ยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เห็ นสมควรต้องปรับปรุงการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ สอดคล้องกับภารกิจหลั กของหน่ว ยงาน เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้การบริการติดต่อสถานศึกษา ส่ วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา๓๗แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และระเบีย บสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้ว ย การมอบอานาจในการสั่งการอนุญาต
การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ การด าเนิ น การอื่ น ของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษามุ ก ดาหาร ที่ ใ ช้ อ ยู่ ก่ อ นนี้ ทุ ก ค าสั่ ง และใช้ ค าสั่ ง นี้ แ ทนค าสั่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษามุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้แทน ดังนี้

กลุ่มอานวยการ
1.นางสุพัตรา พรมรักษา ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ.1
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
และรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับ เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มอานวยการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มอานวยการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับ ให้คาแนะนาปรึกษาและเร่งรัดการดาเนินงานของกลุ่มงานสารบรรณ
กลุ่มงานช่วยอานวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานยานพาหนะ กลุ่มงานการจัดระบบ
บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มงานเลือกและสรรหากรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ

๒
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และมติคณะรัฐมนตรี โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
๕. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองและแก้ไขเอกสาร/งานทุกเรื่องของทุกกลุ่มงาน ก่อนนาเสนอ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ตามลาดับ
๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๗. ให้คาปรึกษา ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มอานวยการ
๘. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๘.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๘.๒ งานบริการอาคารสถานที่และควบคุมการใช้สาธารณูปโภคในสานักงาน
๘.๓ งานรักษาความปลอดภัย
๙. ควบคุมการขอใช้ห้องประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1๐. งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอานวยการ
11. บริการข้อมูล ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1๒. งานศึกษาดูงานทั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเข้ามา
1๓. เป็นวิทยากรหรืออภิปรายเกี่ยวกับวิชาการหรืองานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
1๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนตามลาดับ 1. นางปาลิดา คาพิชิต ๒. นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม
งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางปาลิดา คาพิชิต ตาแหน่งนักจัดงานงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ.๒
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานงานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนการให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด ดังนี้
1.งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
- งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานคารับรองปฏิบัติราชการ
- งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

๓
- งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผ่าน
โปรแกรม KRS/ARS และระบบ AMSS
1.งานการจัดประเพณีต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานกาชาด
๒. งานการเลือกและสรรหาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ระดับต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอานวยการ
๔. งานการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี)
๕. งานยานพาหนะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๕.1 จาแนกภารกิจที่มีความจาเปูนต้องใช้พาหนะ
๕.๒ กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การ
ตรวจสภาพ ซ่อมบารุง รักษา และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๕.๓ ศึกษาสภาพทั่วไป และกาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะให้เกิดความปลอดภัย
๕.๔ ประเมินแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะการขออนุมัติ
เบิกจ่ายน้ามัน การตรวจสภาพ การซ่อมบารุง การเก็บรักษา และการรายงานการใช้พาหนะ
นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.5 งานดาเนินการขอยกเว้นภาษีรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานฯ
๖. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟูา น้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานและรายงาน
มาตรการประหยัดพลังงานผ่านระบบ e-report ของกระทรวงพลังงาน
๗. งานสวัสดิการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
๘. งานจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในสานักงาน
๙.งานกาหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1๐. วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีข้อสงสัย มีปัญหา และเสนอผู้บังคับบัญชาหาข้อยุติหรือหารือไปหน่วยงานอี่นที่
รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางปาลิดา คาพิชิต ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม
และนางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ
๓.นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงาน สารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบหมาย
รับผิดชอบ ดังนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด
๒.การควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมสรุป
และเสนอผู้บังคับบัญชา

๔
๑ การควบคุมการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว พร้อมสรุปการลาประจาปี
๒ ควบคุมการอนุญาตไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว
๓ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
๔ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
๕ งานการจัดทาหนังสือราชการ
๖ งานเกี่ยวกับหนังสือเวียนของกลุ่ม หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
๗ งานจัดเก็บหนังสือราชการ
๘ งานการยืมหนังสือราชการ
๙ งานการทาลายหนังสือราชการ
๑๐งานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสาคัญอื่นๆ พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑ เสนอแบบคาขอกู้เงินเป็นสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑๒ งานสวัสดิการเงินกู้ทุกประเภท
๑๓ การเบิกเงินสวัสดิการสานักงานฯกรณีนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบิดา-มารดา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต
16 งานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสพ
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ
17. งานกฐินพระราชทาน งานกฐินและผ้าปุาสามัคคี และงานบุญต่าง ๆ
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางปาลิดา คาพิชิต และ
นางสาวฐิตารีย์ รัชอินท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ
๔.นางสาวธิตารีย์ รัชอินทร์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ อ.๙ มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด
2. ปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือราชการ โหลด–พิมพ์หนังสือราชการในระบบจาก สพฐ.
3. ช่วยปฏิบัติงานการจัดทาหนังสือราชการ
4. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือราชการ
5. ช่วยปฏิบัติงานการยืมหนังสือราชการ
6. ช่วยปฏิบัติงานการทาลายหนังสือราชการ
7. งานสารบรรณกลาง การลงรับหนังสือราชการผ่านระบบ E- ๐ffice และพิจารณาจัดส่งกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบ
8. ช่วยจัดเตรียมการประชุมภายในกลุ่มและสานักงานฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
9. บริการข้อมูล ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
10. ช่วยปฏิบัติงานคารับรองปฏิบัติราชการ

๕
11. งานขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
12. งานจัดทาคาสั่งการอยูเวรยาม และเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการสถานที่ราชการ ติดตามเร่งรัด
ให้มีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม และเวรรักษาสถานที่ราชการ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน
1. นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม ๒. .นางปาลิดา คาพิชิต
กลุ่มงานประสานงาน
งานช่วยอานวยการ
๕.ตาแหน่งเลขที่ อ.๓
- ว่าง - ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานช่วยอานวยการ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญในงานบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. งานเลขานุการ ผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒. ตรวจทานงานทุกเรื่องก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓. งานจัดทานัดหมายของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การจัดประชุมประธานเครือข่าย จัดทาระเบียบวาระ
การประชุม การจดบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมงานจัดประชุมภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๕. งานการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่น
๖. งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกฯ
๗. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน/ภายนอกหรือหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ช่วยปฏิบัติงานจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๙. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
1๐.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ว่าง มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทน 1. นางปาริชาติ รอบคอบ ๒. นางสาวธิตารีย์
รัชอินทร์
งานประชาสัมพันธ์
๖.ตาแหน่งเลขที่ อ.๖
-ว่าง- ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

๖
ชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับดูแลการติดตามประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อ
แนะนาปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ การพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อกาหนดรูปแบบประกอบการจัดทาแผนงานประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ
1.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
1.๓ สารวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการ ประชาสัมพันธ์
1.๔ การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภท ต่าง ๆ
ประมวลจัดทาข่าวสาร/บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.๕ จัดทาวารสารและผลิตข่าว บทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.๖ ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของสานักงานทาง Website และสื่ออื่น ๆ
1.๗.บันทึกภาพ ทาข่าวและดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานกับสื่อมวลชน
1.๘ การตรวจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสานักงาน เพื่อรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.๙ การเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน
1.1๐ ดาเนินการผลิตสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
1.11 สร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
1.1๒ ให้บริการระบบเสียงตามสาย
1.1๓ ตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบ การ
ประสานงานเป็นระยะ ๆ
1.1๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของสานักงาน และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่

๗
ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
ว่าง มอบหมายให้ นางปาริชาติ รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗.นางปาริชาติ รอบคอบ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ. ๗
มีหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์
สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์
1.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
1.๓ สารวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1.๔ การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ
ประมวลจัดทาข่าวสาร/บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.๕ งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.๖ การรับ – ส่ง เอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยให้มีสมุดควบคุมรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
1.๗ การจัดทาหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารของผู้บริหารและหน่วยงานอื่นให้เป็นปัจจุบัน
1.๘ ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานทาง Websiteและสื่ออื่น
1.๙ บันทึกภาพ ทาข่าว และดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงาน
กับสื่อมวลชน
1.1๐ การตรวจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสานักงานฯข่าวความ
เคลื่อนไหว ทางการศึกษาในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
1.11 การช่วยประสานงานและจัดทานัดหมายของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
1.1๒ ตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลง
นาม
1.1๓ จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงาน
1.1๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของสานักงาน และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
กรณี นางปาริชาติ รอบคอบ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ นางสุพัตรา พรมรักษา
ปฏิบัติหน้าที่แทน

งานยานพาหนะ
๘.นายโกมินทร์ อุระ ตาแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถต์และรับผิดชอบ ดังนี้
1.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
๒.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 1๕๕1 มุกดาหาร
๓.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๙๕๒๕ มุกดาหาร
๔.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๔๒ มุกดาหาร
๕.ตรวจสอบสภาพและดูแลการซ่อมบารุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกคัน ก่อนจะนารถยนต์ส่วนกลางไปซ่อมบารุงทุกครั้ง
๖.ดูแล บารุงรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
๗.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ามันเครื่อง เพื่อ
เป็นการบารุงรักษาตามระยะเวลาที่กาหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบารุง
๘.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๙.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนาส่งซ่อมบารุง
1๐.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่
จะให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
11.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
สานักงานให้รายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว

๙
1๒.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง
1๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสังคม กาหาวงศ์ ตาแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง
2. ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓11 มุกดาหาร
๓.ดูแล บารุงรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ามันเครื่อง เพื่อเป็น
การบารุงรักษาตามระยะเวลาที่กาหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบารุง
๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๖.แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
๗.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
สานักงานให้รายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว
๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง
1๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายวรจิตร อินปาว ตาแหน่งช่างโลหะ ช.๓ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
๒.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๓1๒ มุกดาหาร
๓.ดูแล บารุงรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ามันเครื่อง เพื่อเป็น
การบารุงรักษาตามระยะเวลาที่กาหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ยานพาหนะทราบและขอซ่อมบารุง
๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๖.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนาส่งซ่อมบารุง
๗..ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
สานักงานให้รายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว

๑๐
๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง
๑ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายดารง อินทร์อ่อน ตาแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง
2. ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 11๘๘ มุกดาหาร
ดูแล บารุงรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ
๓.ดูแล บารุงรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ามันเครื่อง เพื่อเป็น
การบารุงรักษาตามระยะเวลาที่กาหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบารุง
๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๖.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนาส่งซ่อมบารุง
๗.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
สานักงานให้รายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว
๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง
1๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี พนักงานขับรถคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้อานวยการกลุ่มหรือรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กากับ ดูแล มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
นายสุวิทย์ จักษุมาศ ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
1. งานการจัดทาทะเบียนรับหนังสือราชการของสารบรรณกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC
e-filing) หนังสือรับเข้าที่มาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง สถานศึกษาในสังกัด ทุกวันทาการ
๒. งานประสานกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนประสานทันที
๓. งานจัดเก็บและควบคุมเลขคาสั่งให้เป็นปัจจุบันทุกวันทาการ
๔. งานการจัดทาทะเบียนควบคุมการออกเลขคาสั่ง/ประกาศและจัดเก็บคู่ฉบับหนังสือราชการ (กรณี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง) ให้เป็นปัจจุบันและสรุปเป็นรายเดือนและในภาพรวมทั้งปฏิทิน
๕.ประสานงานหน่วยงานอื่นและประสานกับกลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องรับไปดาเนินการ
๖. งานการประชุมขออนุญาตถ่ายเอกสารกลุ่มอานวยการ
๗. งานพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบทั่วไป
๘. งานนาแฟูมกลุ่มอานวยการเสนอผู้บังคับบัญชา
๙.ถ่ายภาพและประสานงานทั้งภายในและภายนอก ของงานราชการในสานักงาน

๑๑
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและกลุ่มอื่นๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ให้ นางเพ็ญศิลป์ จันทราพรม ปฏิบตั ิหน้าที่แทน

๑๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายสายันต์ ผาดโผน ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ตาแหน่งเลขที่ อ.๑๑
๑ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ งานและรับผิ ดชอบดังนี้ ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา
ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานการเงินแล ะ
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติตามโครงสร้างของกรอบ
งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ และมี
หน้าที่ความรับผิดชอบทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
- กลุม่ งานธุรการ
- กลุ่มงานบริหารการเงิน
- กลุ่มงานบริหารการบัญชี
- กลุ่มงานบริหารพัสดุ
- กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ควบคุม กากับ นิเทศ ตรวจสอบเร่งรัด ให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก
คนในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยยึดระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
๔. ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจและกรองงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบก่อนนาเสนอ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.สพป.ตามลาดับ
๕. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอื่น ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และมติ ครม. ทุกกรณี
๗. รวบรวมหลักฐานการจ่ายแต่ละวัน ส่งงานบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประจาทุกวัน
๘. ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงินสวัสดิการตามโครงการต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาในสังกัด
ลงนามรับรองหลักฐานและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๙ ตรวจสอบและรายงานยอดรับ-จ่ายเงินประจาวัน ให้ถูกต้องตรงกับบัญชี และเป็นปัจจุบัน
๑๐. จัดทาคาเสนอแนะและการจัดทาระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๑๑. งานดาเนินการเบิกจ่ายเงินหมวดงบลงทุนทุกประเภท
๑๒. ควบคุม ตรวจสอบการยืมเงินนอกงบประมาณทุกรายการ
๑๑. งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนคุมการรับโอนเงินนอกงบประมาณทุกรายการและ
ออกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณทุกรายการ
๑๓. งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณและเขียนเช็คเสนอสั่งจ่ายเงิน
ทั้งนอกงบประมาณและเงินงบประมาณต่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่าย
๑๔. งานดาเนินการตรวจสอบการส่งใช้เงินยืมรายการเงินนอกงบประมาณและออกใบรับใบสาคัญ
การส่งใช้เงินยืมราชการเงินนอกงบประมาณ

๑๓
๑๕. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินประเภทเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณในแต่ละวัน
เพื่อมอบกลุ่มงานบริหารการบัญชี เพื่อลงรายการบันทึกทางการบัญชี
๑๖. ปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียนผู้รับบานาญ ภายใต้ระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง
๑๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการขอรับเงินเบี้ยหวัดบาเหน็จ บานาญ บาเหน็จดารงชีพ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง
๑๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการขอรับเงินบาเหน็จตกทอดเพื่อจ่ายให้แก่ทายาท กรณี
ข้าราชการลูกจ้างประจา และผู้รับบานาญถึงแก่กรรม ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง
๑๙. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการขอรับบาเหน็จลูกจ้าง กรณีลูกจ้างประจาลาออก/ถึงแก่
กรรม/เกษียณอายุราชการ ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง
๒๐. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ของ
ข้าราชการครูที่ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ /ถึงแก่กรรมในระบบงาน e-Pension
๒๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง (กสจ.) กรณีลูกจ้างประจา
ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม
๒๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดทาเอกสารการขอรับเงินและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
๒๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจา
ถึงแก่กรรม
๒๔. ปฏิบัติงานการจัดทารายการหักเงิน ณ ที่จ่ายของผู้รับบานาญ เพื่อชาระหนี้บุคคลที่สาม
รายงาน สพฐ. ประจาทุกเดือนภายใต้คาสั่งงานในระบบ e-pension
๒๕. ปฏิบัติงานจัดทารายละเอียดและเสนอสั่งจ่ายเงินที่หัก ณ งบประมาณ ที่รับจาก
กรมบัญชีกลางผ่านระบบ GFMIS
๒๖. ปฏิบัติงานดาเนินการเกี่ยวกับงานรายงานของแบบรายงานเงินบานาญจ่ายตรง/บาเหน็จจ่าย
ตรง (แบบ สรจ. 1๐) รายงานกรมบัญชีกลาง
๒๗. ปฏิบัติงานดาเนินการเกี่ยวกับงานรายงานบาเหน็จตกทอดจ่ายตรง (แบบ สรจ.๙) รายงาน
กรมบัญชีกลาง
๒๘. ปฏิบัติงานดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานบาเหน็จลูกจ้างจ่ายตรง (แบบ ลจ.1) รายงาน
กรมบัญชีกลาง
๒๙. ปฏิบัติงานรับรองหลักฐานการจ่ายเงินเดือน/เงินค่าจ้าง/ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
เพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และ ธนาคาร ธอส.
๓๐. งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทาหนังสือรับรองบาเหน็จตกทอด
เพื่อค้าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบานาญ ในระบบ e-pension
๓๑. งานดาเนินการเสนอหนังสือ ระเบียบ และเก็บรวบรวมระเบียบ แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓๒. งานดาเนินการแจ้ง/เปลี่ยนแปลง ลายมือชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต่อธนาคาร
๓๓. งานดาเนินการเสนอรายละเอียดการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในส่วนที่รับผิดชอบ
๓๔. งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด
๓๕. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์

๑๔
๓๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๓๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ 1. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ ๒. นางสาว
จิตราภรณ์ ทองศิริ ๓. นางสาวรินดา แสนเวียน
กลุ่มงานบริหารการเงิน
นางสาวรินดา แสนเวียน ตาแหน่งตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง

เลขที่ อ. ๑๓
ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน ศึกษา
วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน โดย
มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ งานดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑.๑ งานตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ในสังกัด
๑.๒ งานจัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจ่ายตรงให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด
๑.๓ งานดาเนินการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การนาส่งเงิน กบข.ในระบบ MCS / กสจ. พร้อม
จัดทารายละเอียดนาส่งกองทุน กบข. และ กสจ.
๑.๔ ตรวจสอบหลักฐาน และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา
ในสังกัด และรายงานข้อมูลการขอเบิกต่อกรมบัญชีกลาง
๑.๕ ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การนาส่งเงิน และรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงิน
กสจ.
๑.๖ ตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ เงินค่าครองชีพข้าราชการ เงิน
ค่าครองชีพลูกจ้างประจา ในสังกัด
๑.๗ งานบันทึก ควบคุม บัญชีถือจ่ายรายตัว รายอัตราให้ถูกต้อง ตรงกับยอดเบิกจ่าย
เงินเดือนประจาเดือนทุกเดือน
๑.๘ การเบิกเงินเลื่อนขั้น ปรับวุฒิ ปรับระดับของข้าราชการในสังกัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามคาสั่งและบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม
๑.๙ การขอเหลือจ่ายไป สพฐ. ทุกกรณี เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
๑.๑๐ การจัดทารายละเอียดรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายรายตัวเพื่อส่งข้อมูลรายการหักเงินต่อ
กรมบัญชีกลางเพื่อหักเงินประจาเดือน เพื่อออกยอดรับสุทธิ และโอนเข้าบัญชีรายตัวข้าราชการในสังกัด
๑.๑๑ สรุปงบกระทบยอดการรับ-จ่ายเงินประจาเดือน และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบพร้อมกับ
เงินเดือนที่รับโอนจากกรมบัญชีกลางให้งานบัญชี ให้ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นเดือน เป็นประจาทุก
เดือน พร้อมเสนอสั่งจ่ายเงิน เพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.
มุกดาหาร

๑๕
๑.๑๒ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนข้าราชการในสังกัด
๑.๑๓ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
ของข้าราชการในสังกัด
๑.๑๔ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
ของลูกจ้างประจาในสังกัด
๑.๑๕ สรุปงบกระทบยอด รายการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อเสนอสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
๑.๑๖ การหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทา ภงด.๑ ก พิเศษ ของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจา ในสังกัดในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๗ รวบรวมหลักฐานขอเบิกเงินประจาเดือน ส่งเจ้าหน้าที่งบเดือนให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน และแจ้งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายทราบ
๑.๑๘ งานดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด
๑.๑๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและผู้รับบานาญ ในสังกัด
๑.๒๐ งานดาเนินการขออนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS ของงานในหน้าที่ทุกรายการ
๑.๒๑ งานดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ
ตรวจสอบยอดได้ตลอดเวลา
๑.๒๒ งาน ดาเนินการนาส่งเงินทุกประเภทตามระบบ GFMIS ทุกกรณี พร้อมเก็บหลักฐานส่ง
ให้งานบัญชีทุกครั้ง
๑.๒๓ งานดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา , ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจาในสังกัด
๑.๒๔ ดาเนินการจัดทาสรุปงบหน้าการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัดเพื่อขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
๑.๒๕ ดาเนินการจัดทาสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบานาญ การศึกษาบุตร
บานาญ เพื่อขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
๑.๒๖ งานดาเนินการเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด
๑.๒๗ งานให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๒๘ งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมา
๑.๒๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานและการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ในสังกัด
๑.๓๐ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินและโอนเงินดอกผลของกองทุน
โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดและรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด
๑.๓๑ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและการเบิกจ่ายเงินและโอนเงินอุดหนุนรายหัว
และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดและรวบรวมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ

๑๖
๑.๓๒ งานดาเนินการจัดคนเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการและจัดทาทะเบียนคุมผู้
พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
๑.๓๓ งานปฏิบัติงานแทน นางดาวสวรรค์ สารีแผลง และหรือ นางดวงฤดี เผ่าภูไทย กรณี
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑.๓๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนาเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
๓.๒ ให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน
๔. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
กรณี นางสาวรินดา แสนเวียน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวทองม้วน
สุทธิคณ
ุ นางดาวสรรค์ สารีแผลง ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ. ๑๕
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน ศึกษา
วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน
ต่อ ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายเงิน งบดาเนินงาน และเงิน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ทุกแผนงาน โครงการ และวางเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่ง ZFB
๖๐_K1, ZFB๖๐_KL, ZFB๖๐_KC, ZFB๖๐_KE และคาสั่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและขอเบิกจ่ายเงินงบดาเนินงาน ในส่วนของงบ
พัฒนาและกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และเข้าเบิกในระบบ GFMIS โดย
ใช้คาสั่ง ZFB๖๐_K1, ZFB๖๐_KL, ZFB๖๐_KC, ZFB๖๐_KE
๑.๓ งานดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภคของ สพป.มุกดาหาร ในงบดาเนินงาน และที่เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
และหมวดรายจ่ายอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
๑.๔ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภค ของโรงเรียนในสังกัดที่เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและที่ได้รับจัดสรร
๑.๕ งานดาเนินการเกี่ยวกับการวางเบิกเงินยืมเงินราชการ และตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้
เงินยืมราชการและออกใบรับใบสาคัญส่งใช้เงินยืมราชการ
๑.๖ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ

๑๗
๑.๗ งานดาเนินการเกี่ยวกับการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๘ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรายงานตามระบบ GFMIS
๑.๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
๑.๑๐ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและเสนอใบสั่งจ่ายเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ
๑.๑๑ จัดทาข้อมูลจานวนหน่วยการใช้ ค่าไฟฟูา ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์และค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อรวบรวมรายงานฐานข้อมูล
๑.๑๒ งานดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายเพื่อรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๑.๑๓ งานดาเนินการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๑.๑๔ งานดาเนินการเกี่ยวกับการวางเบิกเงินงบประมาณเพื่อผลักส่งใช้เงินทดรองราชการ
และวางเบิกเงินงบประมาณเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ
๑.๑๕ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกันทุกประเภท
๑.๑๖ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น
๑.๑๗ งานดาเนินการเกี่ยวกับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม
๑.๑๘ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๑๙ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบดาเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
๑.๒๐ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการหนึ่งอาเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน / โรงเรียนดีศรีตาบล/ โรงเรียนแม่เหล็ก และโครงการต่างๆ ของ สพฐ.
๑.๒๑ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางดวงฤดี เผ่าภูไทย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวรินดา แสนเวียน ปฏิบัติหน้าที่
แทน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผน จัดทาโครงการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและร่วมดาเนินการวางแผน จัดทาโครงการของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการติดต่อประสานงาน
ประสานงาน ชี้แจง แนะนา ให้คาปรึกษา ให้ความร่วมมือ ในด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น เช่น สานักงานคลังจังหวัด
สพฐ. ดาเนินงานเพื่อให้งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านการให้บริการ
ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องาน

๑๘
โดยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการเงินและด้านอื่น ๆ นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรในการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
และหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบกาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและ
หน่วยงาน
กรณี นางดวงฤดี เผ่าภูไทย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
นางสาวรินดา แสนเวียน
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่
อ. ๑๖
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความชานาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน ศึกษา
วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน
โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุก
โครงการ
๑.๒ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เรียนร่วม
๑.๓ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูขาดแคลน
๑.๔ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน (นักการภารโรง)
๑.๕ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน ครูวิทยาศาสตร์ –ครูคณิตศาสตร์
๑.๖ งานดาเนินการขอเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินประกันสังคมของลูกจ้างในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๗ งานดาเนินการขอขึ้นทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ
๑.๘ งานดาเนินการเกี่ยวกับบัตรประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ
๑.๙ งานดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินทุนโครงการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์
๑.๑๐ งานดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าให้แก่ผู้มีสิทธิ์
๑.๑๑ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรายงานตามระบบ GFMIS
๑.๑๒ งานดาเนินการนาส่งเงินในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๓ งานดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๔ งานดาเนินการเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดทา ภงด.๑ ก พิเศษ ของลูกจ้างชั่งคราว ในสังกัด สพป.มุกดาหาร ในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๕ งานดาเนินการจัดทารายละเอียดการของบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม มอบกลุ่ม
นโยบาย-และแผน
๑.๑๖ งานดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

๑๙
๑.๑๗ งานดาเนินการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการทั้งหมด ตลอดจนการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อ ของข้าราชการ รวมทั้งการหารือข้อกฎหมาย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเอกสารควบคุมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๘ งานดาเนินการจัดทารายงานการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ส่งสรรพากรจังหวัด สานักงานเทศบาล
เมืองมุกดาหาร ทุกสิ้นปี
๑.๑๙ งานเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการเก็บรักษา GFMIS SMART CARD ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
๑.๒๐ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและเสนอใบสั่งจ่ายเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑.๒๑ งานดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ ผอ.กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
๑.๒๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด
๑.๒๓ งานดาเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการและการเบิกผลักส่งเงินทดรองราชการ
๑.๒๔ งานดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการรายงานเกี่ยวกับเงินทดรอง
ราชการ
๑.๒๕ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒๗ ปฏิบัติงานแทน นางสาวรินดา แสนเวียน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๒๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
ทาการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานของงานบริหารการเงินหรือร่วมดาเนินการวางแผน
โครงการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายของ
โครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
๓. ด้านการติดต่อประสานงาน
๓.๑ ทาการประสานสัมพันธ์งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน หรือบุคลากรในกลุ่มงานฯ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เพื่อให้เกิดความร่วมมือความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจง ให้ขอ้ คิดเห็นในที่ประชุมคณะทางานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร แต่งตั้งเป็นคณะทางานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
๓.๓ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เช่น สานักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประสานสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบาย
ของ สพฐ. และสนองตอบกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้

๒๐
๓.๔ ทาการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อชี้แจงงานและ
แนวทางการปฏิบัติงาน ต่อโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. ด้านการให้บริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในระดับที่ยากมาก และนอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับ
การอบรม และผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
๔.๒ วิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องและเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจและกาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
กรณี นางดาวสรรค์ สารีแผลง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวรินดา แสนเวียน
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน

กลุม่ งานบริหารการบัญชี
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ

ตาแหน่งเลขที่ อ. ๑๒
ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้างานบริหารการบัญชี โดยปฏิบัติงานที่มีความชานาญและประสบการณ์
สูง เกี่ยวกับงานบริหารการบัญชี ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านงานบริหารการบัญชี ต่อ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้บริหาร
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้สนองต่อภารกิจขององค์กรโดยมอบหมายให้ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมฎีกาและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๑.๒ ดาเนินการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างและรายการปรับปรุงรายการในระบบ GFMIS
๑.๓ ดาเนินการ ควบคุม ให้คาแนะนา กากับแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการจ่ายเงินผ่าน
ส่วนราชการในระบบ GFMIS และปรับปรุงรายงานข้อผิดพลาดในการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
๑.๔ งานดาเนินการจัดทารายงานเงินในระบบ GFMIS และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ งานดาเนินการบันทึก ควบคุม และรางานงบประมาณรายจ่าย (เงินประจางวดส่วนจังหวัด)
ด้วยระบบ Manual
๑.๖ งานดาเนินการ ควบคุม และตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณแทน
กันในระบบ GFMIS
๑.๗ งานดาเนินการควบคุมแบะแจ้งประสานการอนุมัติเงินประจางวดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายทุกประเภทตามรายละเอียดที่ หน่วยงานและโรงเรียนได้รับจัดสรร
๑.๘ งานดาเนินการ บันทึกปรับปรุงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีเบิกจ่ายเงินผิดรหัส
งบประมาณ (ZGL_J๗) และบันทึกรายการปรับปรุง ปิดบัญชี ประจาปี
๑.๙ งานดาเนินการ จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายเพื่อจัดทางบเดือนรอการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ผู้ตรวจ

๒๑
๑.๑๐ งานดาเนินการจัดเก็บรักษาต้นขั้วเช็ค ใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่มือวาฎีกาเบิกเงินจากคลัง/
กรมบัญชีกลาง ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
๑.๑๑ งานดาเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุ่มบริหารการบัญชี ก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๑.๑๒ งานวิทยากรบรรยายชีแ้ จง แนะนา วิธีปฏิบัติตลอดจนปรับปรุงข้อผิดพลาดด้านการบัญชี
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
รวบรวม สรุปข้อมูลทางการเงิน การบัญชี นาเสนอผู้บริหาร/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ วางแผน ในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปูองกันการทุจริตและประเมินผลในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ให้
เป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน
๓. ด้านการติดต่อประสานงาน
ประสานงานกับสานักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านบริหารการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ พร้อมสรุปแนวทางแก้ไขพัฒนาปรับปรุงงาน
๔. ด้านการให้บริการ
ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการบัญชีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้วนใจ
ให้ได้รับทราบข้อมูล ตามความต้องการ ตลอดจนให้คาแนะนาด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรณี นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวบัวจัน
ซาเสน ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางสาวบัวจัน ซาเสน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไปตาแหน่งเลขที่ อ.๑๗
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญและประสบการณ์ เกี่ยวกับงานบัญชี ศึกษาวิเคราะห์
เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการบัญชี
โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานดาเนินการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการบันทึกบัญชี
๑.๒ งานดาเนินการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่ายและสมุดรายวันทั่วไป
๑.๓ บันทึกรายการทางบัญชี วิเคราะห์รายการทางการบัญชี จากใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับจ่าย
ทั่วไป บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย
๑.๔ งานดาเนินการรวบรวมหลักฐานการจ่ายและสาเนาใบเสร็จรับเงิน
๑.๕ งานดาเนินการตรวจสอบ และจัดเก็บใบนาส่งเบิกเกินส่งคืนงบประมาณ ทั้งเงินใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑.๖ งานดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารใบนาส่งเงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
๑.๗ งานดาเนินการบันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ในระบบ GFMIS ตามขั้นตอนการนาส่งเงินของแต่ละประเภท

๒๒
๑.๘ งานดาเนินการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS ตามคาสั่ง ZRP_RA และคาสั่ง
ZRP_R1 หรือคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนการนาส่ง
๑.๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทารายงานเงินคงคลังประจาเดือน ตามระบบ GFMIS ตาม
คาสั่ง FBL1N และZAP_RPTW๐1
๑.๑๐ งานดาเนินการบันทึกการจ่าย ตามระบบ GFMIS ตามคาสั่ง ZF_๕๐๓_PM หรือคาสั่งอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานประจาเดือน
๑.๑๑ งานดาเนินการเกี่ยวกับเงินประจางวดทุกหมวดรายจ่าย จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด
ตามงบประมาณ และกิจกรรม
๑.๑๒ งานดาเนินการจัดทารายงานเงินประจางวด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๑๓ งานดาเนินการจัดส่งรายงานเงินประจางวด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๔ งานดาเนินการแจ้งอนุมัติเงินประจางวด การอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานอื่น/โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบ/
ดาเนินการ
๑.๑๕ งานจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด เงินงบประมาณเบิกแทนกัน การแจ้งอนุมัติเงินประจา
งวดเบิกแทนกัน การตรวจสอบงบประมาณเบิกแทนกันกับคลังจังหวัดมุกดาหาร
๑.๑๖ งานการจัดเก็บเอกสาร และจัดทารายงานการล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการประจาเดือน
๑.๑๗ งานดาเนินการบันทึกรายการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมราชการเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณในระบบ GFMIS ตามคาสั่ง ZF_๐๒_G1 และคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๘ งานดาเนินการตรวจสอบการได้รับโอนเงินงบประมาณประจางวดในระบบ GFMIS เพื่อให้
ตรวจสอบตรงกันกับใบโอนเงินประจางวด
๑.๑๙ งานดาเนินการรับเงินและ ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท เก็บรักษาเงิน และนาส่งเงิน
ทุกประเภท
๑.๒๐ งานดาเนินการจัดทาเอกสารรายงานเงินคงเหลือประจาวันและเสนอคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินลงนามและเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย รอการนาส่งเงิน
๑.๒๑ งานดาเนินการ นาส่งเงินประเภทเงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเงินส่งคืน เงินฝากทุกประเภท
ที่ไดรับและเก็บรักษาไว้
๑.๒๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๒๓ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการบัญชี
๑.๒๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒๕ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการล้างบัญชีตัดจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
๑.๒๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๓
๒. ด้านการวางแผน
วางแผน จัดทาโครงการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและร่วมดาเนินการวางแผน จัดทาโครงการของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้ง ประเมินผลงานที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการติดต่อประสานงาน
๓.๑ ติดต่อประสานงาน ชี้แจง แนะนา ให้คาปรึกษา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงานอื่น ๆ
และโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๒ ประสานงานกับสานักงานคลังจังหวัด , สพฐ. และกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
ทางานในระบบ GFMIS และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๔. ด้านการให้บริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี ที่ตนรับผิดชอบ
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
๔.๒ ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องาน
โดยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านอื่น ๆ ตลอดจนระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง
กรณีที่ นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้นางสาวบัวจัน ซาเสน
ปฏิบัติหน้าที่แทน
กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ. ๒๐
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ที่จะต้องกากับ แนะนา นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารการพัสดุและ
สินทรัพย์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญการสูงมาก เกี่ยวกับงานวิชาการด้าน
การบริหารพัสดุ โดยปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและในการแก้ไขปัญหาที่ยากมาก
และทาการศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯและ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒๔

1. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ วางแผน ประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ เพื่อประเมินและสรุปคาขอ
เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวดรายจ่าย เพื่อประกอบการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๒ จัดทาคู่มือ แนวทางการดาเนินงาน การควบคุม รวบรวมข้อมูลทางด้านงานการบริหารการ
พัสดุ และสินทรัพย์ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และสินทรัพย์ เพื่อให้ผลการดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ
๑.๓ ตรวจสอบ กากับ ดูแล การจัดซื้อ จัดจ้าง การเสนอขออนุมัติการดาเนินงานให้เป็นตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ จัดทารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียนคุมสินทรัพย์
แยกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานให้เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติให้ผลการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ควบคุม กากับ ดูแล กาหนดแนวทางการซ่อมแซม และดูแลรักษาพัสดุในความ
ครอบครองของสานักงานเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๑.๖ กาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งาน
ของทางราชการอีกต่อไป เพื่อการบริหารพัสดุให้เกิดประโยชน์แก่ราชการได้มากที่สุด
๑.๗ ควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินงานเกี่ยวกับการเบิกพัสดุ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในการบริหารพัสดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็วให้เกิดประโยชน์ในการบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน
๑.๘ พิจารณากลั่นกรอง การนาเสนองานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๑.๙ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาในส่วนของ
งานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์
๑.๑๐ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดาเนินการ เสร็จแล้วมอบกลุ่มงานบริหารการเงิน เบิกจ่ายต่อไป
๑.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหา/จัดจ้าง ตรวจสอบหลักฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ของ
โรงเรียนดาเนินการทุกแผนงาน/โครงการ และส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานบริหารการเงินทาการ
เบิกจ่ายต่อไป
๑.๑๒ จัดทาเอกสาร หลักฐาน และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ในส่วนเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างทุกแผนงาน/โครงการ
๑.๑๓ จัดทาแผนการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณในส่วน
ที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
๑.๑๔ งานดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมสัญญา และหลักประกันสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๕ ตรวจสอบ ประสานงาน การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายร่วมกับกลุ่ม
งานบริหารการเงิน
๑.๑๖ งานดาเนินการควบคุม จัดทาทะเบียนสินทรัพย์ และทาบัญชีวัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

๒๕
๑.๑๗ งานดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๘ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรายงานตามระบบ GFMIS
๑.๑๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปีตามระเบียบฯ
๑.๒๐ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และรายงานสานักงาน
คลังจังหวัดเพื่อขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
๑.๒๑ งานดาเนินการจัดทา ใบ PO เพื่อผูกพันงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๑.๒๒ งานเป็นวิทยาการบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๒๓ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุงานบริหารสินทรัพย์
๑.๒๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒๕ การดาเนินการเกี่ยวกับการจาหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง
๑.๒๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนหรือร่วมดาเนินงานการวางแผนโครงการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒.๒ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อรายงาน และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย และพันธกิจของหน่วยงาน
๒.๓ นาผลที่ได้จากการกากับ ติดตาม ประเมินผล มาปรับปรุง เพื่อวางแผนงานโครงการของ
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดงบประมาณ
เวลา และบรรลุเปูาหมาย หรือพันธกิจได้รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงาน โดยให้มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน หน่วยงาน
อื่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๓.๓ ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัสดุและสินทรัพย์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเข้าใจในบทบาทหน้าที่
เพื่อเข้าใจถึงเปูาหมาย ขอบเขต นโยบาย และพันธกิจของงาน เพื่อจักได้รับความร่วมมือ
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการพัสดุ และสินทรัพย์ที่ตน
รับผิดชอบ หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน
ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา รับรู้ ได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์
๔.๒ กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการพัสดุ และ
สินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

๒๖
๔.๓ ศึกษาค้นคว้า ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย สามารถ
บริการผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็วทันใจ เป็นที่พึงพอใจ และ เกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๔ จัดทาคู่มือด้านงานบริหารการพัสดุ และสินทรัพย์ เพื่อให้การบริการหน่วยงาน และ
หน่วยงานในสังกัดได้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานในสังกัด
กรณีที่นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางพัชราลักษณ์
บางทรายปฏิบัติงานแทน
นางพัชราลักษณ์ บางทราย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ อ. ๒๑
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญ และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานบริหารการพัสดุ
และสินทรัพย์ ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั ิการ
๑.๑ งานดาเนินการควบคุม/จัดสรร และรายงานผลการใช้ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
๑.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบหลักฐาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดาเนินการ ทุกแผนงาน/โครงการ
๑.๓ จัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของโรงเรียน
ในสังกัด และที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดาเนินการ ทุกแผนงาน/โครงการ และส่ง
มอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้งานบริหารการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
๑.๔ งานดาเนินการเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ควบคุม ตรวจสอบ และ ส่งมอบวัสดุของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้กับผู้ขออนุมัติจัดซื้อ/เบิกจ่าย
๑.๕ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของโรงเรียนในสังกัด
๑.๖ งานดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ที่โรงเรียนดาเนินการ ทุกแผนงาน/โครงการ ส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานบริหาร
การเงิน เบิกจ่ายต่อไป
๑.๗ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ / ตรวจนับ วัสดุ ครุภัณฑ์ และตอบรับพัสดุในส่วนที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
๑.๘ ปฏิบัติงานดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๙ งานเป็นวิทยากรการบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๑๐ ตรวจสอบ ตรวจนับ วัสดุ ครุภัณฑ์ และตอบรับพัสดุในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
๑.๑๑ ดาเนินการควบคุม จัดทาบัญชีวัสดุของ สพป.มุกดาหาร และจัดทาทะเบียนสินทรัพย์ของ
สพป.มุกดาหาร
๑.๑๒ ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย

๒๗
๑.๑๓ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุงานบริหารสินทรัพย์
๑.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๑๕
๑.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณีที่นางพัชราลักษณ์ บางทราย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ
ปฏิบัติงานแทน
๒. ด้านการวางแผน
มีการวางแผนในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการปฏิบัติงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่รับผิดชอบและรับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ จะต้องมีการวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น วางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่
ละหมวดหมู่เพื่อให้การเบิกจ่ายลุล่วงไปด้วยดี และทันกาหนดเวลา ปฏิบัติงานตาม
ลาดับความสาคัญ และระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันกาหนดระยะเวลา ในส่วนของ
โรงเรียนต้องมีการวางแผนงานการเบิกจ่ายในส่วนของโรงเรียน ถ้าในการจัดสรรเงินงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ตั้งเบิกที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ต้องมี
การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการวางขั้นตอน
ในการเบิกจ่าย เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่งหลักฐานขอเบิกทันตามกาหนดเวลา เพื่อให้
การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ในส่วนของ
หน่วยงาน มีการวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อใช้จ่ายในหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ หรือจัดหาวัสดุที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. ด้านการประสานงาน
มีการติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติ และประสานงานกับโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการติดต่อและประสานงานในด้านแนวทาง แนวปฏิบัติ และ
ขั้นตอนในการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายทันตามกาหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ต้องมีการติดตาม เร่งรัด
และให้ความช่วยเหลือ ชี้แจง เสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานเพื่อให้โรงเรียนส่งหลักฐานขอเบิกที่
ถูกต้องและทันตามกาหนดเวลา และก่อประโยชน์ต่อทางราชการ ประสานงานกับสานักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน ให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการต่อผู้ที่มาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระเบียบฯในการเบิกจ่าย และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คาชี้แจง แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม
ทั้งในด้านงานที่ปฏิบัติ และให้คาชี้แจง ในงานด้านอื่น ๆ

.

๒๘

กลุ่มงานธุรการ
นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่

อ. ๑๙
ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่งานธุรการประจากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความชานาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานธุรการและงานบริหารการเงิน ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงิน โดยมอบหมาย
ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ งานดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑.๑ ตรวจสอบแฟูมและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม/
คาสั่ง
๑.๒ บริการอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการหรือขอเข้าพบผู้บังคับบัญชา(รองผอ.เขตฯ)
๑.๓ ตรวจแฟูมหนังสือออกของกลุ่มงานต่าง ๆ และประสานหรือนาส่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
๑.๔ งานดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
๑.๕ งานดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ และรายงานคลังจังหวัดมุกดาหารเพื่ออนุมัติ
๑.๖ งานดาเนินการเบิกจ่ายตรงรายการงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.๗ งานดาเนินการเกี่ยวกับการเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างหลังจากการเบิกจ่าย
ตรงเข้าบัญชีแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
๑.๘ งานดาเนินการเกี่ยวกับการรวมรวมเอกสารเบิกจ่ายตรงส่งมอบให้งานบัญชีเพื่อลงบันทึก
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน
๑.๙ งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรายงาน ตามระบบ GFMIS
๑.๑๐ งานดาเนินการจัดทาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีเบิกจ่ายตรง
๑.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรายงานตามระบบ GFMIS
๑.๑๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๑๓ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
๑.๑๔ งานดาเนินการแจ้งเวียนหนังสือ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑.๑๕ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๑๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๑๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของ
หน่วยงานระดับกองหรือสานักงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๒๙
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนาเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
๓.๒ ให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน
๔. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
กรณีที่นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชค ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางพัชราลักษณ์
บางทราย ปฏิบัติหน้าที่แทน

๓๐

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอภัย ปริปุรณะ ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๓ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อานวยการกลุ่ม โดยกาหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาวิธีการดาเนินงาน
ของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยแก้บัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน รวมทั้งนาเนอข้อมูล หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน ในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็น ผ่านเรื่องเสนองานทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพื่อนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ
๓. วิเคราะห์ ศึกษา ระเบียบกาหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา พร้อมรวบรมระเบียบกาหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อทาการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษา ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน
๔. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล และเร่งรัด การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา
การจัดสอบ การบรรจุและการแต่งตั้ง โอน ย้าย การเปลี่ยนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง
การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน
ทะเบียนประวัติ และการประเมินผลงานบุคคล เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๕. ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ วินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ให้คาปรึกษา แนะนาชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องและติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๗. เป็นผู้แทนของกลุ่มงานหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะทางานในเรื่องเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
๘. เป็นวิทยากร หรือผู้อภิปรายเกี่ยวกับวิชาการหรืองานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายอภัย ปริปุรณะ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ
๑. นายสุรทิน อุ่นเมือง
๒. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
๓. นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
๔. นางปราณี เผ่าเพ็ง
กลุ่มงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

๓๑
๑. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๑.๑ นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๑
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความชานาญและประสบการณ์สูงมากปฏิบัติงานโดยมีจาเป็นต้องมี
การตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน
รวมทั้งนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๑.๒ การดาเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจา
๑.๑.๓ ควบคุมการตรวจสอบวุฒิหรือคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๑.๑.๔ ควบคุมการตรวจสอบวุฒิหรือคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๑.๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ขอย้ายรายละเอียดตาแหน่งว่าง
และอัตราเงินเดือนของผู้ขอย้าย
๑.๑.๖ เสนอแนะข้อมูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑.๑.๗ ดาเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.๑.๘ การดาเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.๑.๙ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑.๑๐ การดาเนินการทดลองปฏิบัติราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม
๑.๑.๑๑ การตรวจสอบคุณวุฒิที่ใช้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.๑.๑๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการคุรุทายาท, โครงการเพชร
ในตม ,โครงการ สควค. และโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) เข้ารับ
ราชการครู
๑.๑.๑๓ การแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๑.๑.๑๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนกรณีชั่วคราว
และไว้ล่วงหน้า
๑.๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๒
กรณี นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอนง เสียง
เพราะ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑.๒ นางสาวอนง เสียงเพราะ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๒
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยาก
ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครู ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกรณี
๑.๒.๒ การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒.๓ การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๑.๒.๔ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต่างสังกัด
๑.๒.๕ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒.๖ การจัดทาข้อมูลวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
๑.๒.๗ รวบรวมจัดทาข้อมูลรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ายเสนอจัดทาคาสั่งย้าย
กรณีตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
๑.๒.๘ เสนอการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อ ก.ศ.จ.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๑.๒.๙ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี
๑.๒.๑๐ การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒.๑๑ การดาเนินการสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่งพนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
๑.๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสาวอนง เสียงเพราะ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนตามลาดับดังนี้
๑. นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
๒. นายอภัย ปริปุรณะ
๒. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๒.๑ นางปราณี เผ่าเพ็ง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๓
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ปฏิบัติงานและประสบการณ์
สูงเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยาก ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก รับปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑.๑ วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการตรวจสอบความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการขอกาหนด
ตาแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒.๑.๒ ประสานการดาเนินการและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา

๓๓
๒.๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลจัดทาข้อมูลจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๑.๔ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนข้อมูลอัตรากาลังของสถานศึกษา
๒.๑.๕ ประสานการจัดทาระบบข้อมูล ติดตาม ประเมินผล รายงานข้อมูล การใช้อัตรากาลัง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.๖ ดาเนินการจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา ๓๘
ค. (๒) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๑.๗ การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการกาหนดยุทธศาสตร์การปรับขนาด
กาลังคนภาครัฐ
๒.๑.๘ จัดทาแผนอัตรากาลังเสนอแผนอัตรากาลังต่อ ก.ศ.จ.มุกดาหาร เพื่อนาข้อมูล
อัตรากาลังของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๙ วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการตรวจสอบความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการขอกาหนด
ตาแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒.๑.๑๐ เสนอขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.๑๑ ตรวจสอบ ควบคุม จัดทาบัญชีตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๒.๑.๑๒ ควบคุม จัดทาข้อมูลอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ การยุบเลิก ตาแหน่งว่างทดแทน
๒.๑.๑๓ เสนอผู้มีอานาจตามกฎหมายสั่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่งในการใช้อัตราว่าง
ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๑๔ การสารวจข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑๕ เสนอจัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูประจาปี (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน)
๒.๑.๑๖ เสนอการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ (กรณีอัตราว่าง)
๒.๑.๑๗ เสนอผู้มีอานาจตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่งและกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
๒.๑.๑๘ งานการควบคุมข้อมูลอัตรากาลังตาแหน่งของข้าราชการครูและลูกจ้างประจา (จ.
๑๘) ในสังกัด โดยการทามือเพื่อตรวจสอบยันยอดกับในระบบคอมพิวเตอร์
กรณี นางปราณี เผ่าเพ็ง ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน นางสาวขวัญกมล นครชัย นางศศินิภา อาภาวงค์
๒.๒ นางสาวขวัญกมล นครชัย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๖
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงาน
โดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมากปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังนี้

๓๔
๒.๒.๑ ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒.๒ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสายงาน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา และ
กรณีให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชานาญการ,วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
๒.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒.๔ รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งและ
วิทยฐานะ ต่อ ก.ศ.จ.มุกดาหาร
๒.๒.๕ ดาเนินการให้มีการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๒.๖ จัดทารายละเอียดคาสั่งแต่งตั้งการขอกาหนดตาแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ
ก่อนนาเสนอผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งคาสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒.๘ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษทุกสายงาน
๒.๒.๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติในการเสนอขอให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีวิทยฐานะครูชานาญการ
๒.๒.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมข้อมูลการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ
๒.๒.๑๑ ดาเนินการการเสนอขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อมี
วิทยฐานะครูชานาญการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๒.๑๒ การจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ และแจ้งไปยังหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
๒.๒.๑๓ งานการนาส่งเอกสารผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒.๒.๑๔ งานช่วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความถูกต้องในการออกคาสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
กรณี นางสาวขวัญกมล นครชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปราณี เผ่าเพ็ง นางศศินิภา อาภาวงค์
๒.๓ นางศศินิภา อาภาวงค์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๗
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบ ค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๒.๓.๑ การแต่งตั้งย้ายเปลี่ยนตาแหน่งและควบคุมตาแหน่งว่างลูกจ้างประจา
๒.๓.๒ ควบคุมตาแหน่งว่างพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
๒.๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้

๓๕
ความจาเป็น ความต้องการ ความขาดแคลน เกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
๒.๓.๔ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ข.(๓)
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓
๒.๓.๕ ดาเนินการส่งเสริมให้มีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๓.๖ ดาเนินการกาหนดตาแหน่งเลื่อนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒.๓.๗ งานช่วยการกรอกข้อมูล ตรวจสอบอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน
อัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓.๘ งานการรายงานข้อมูลอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๒.๓.๙ งานการประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชานาญการพิเศษ
๒.๓.๑๐ งานให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๓.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางศศินิภา อาภาวงค์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปราณี เผ่าเพ็ง นางสาวขวัญกมล นครชัย
๓. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๓.๑ นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๕
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบ จ.๑๘ และงานทะเบียนประวัติ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้มีความชานาญ และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบมากและ กากับการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบาเหน็จความชอบ จ.๑๘ และงานทะเบียนประวัติ ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของทางราชการ รับผิดชอบงานต่าง ดังนี้
๓.๑.๑ งานการขอรับและจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
๓.๑.๒ การขออนุญาตการลาและการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทา
การ
๓.๑.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
๓.๑.๔ การรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูสาย
งาน การสอน และบุคลกรทางการศึกษาอื่นที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.ศ.จ. เขต
พื้นที่การศึกษา
๓.๑.๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง กรณีพิเศษ กรณีกลับจากการศึกษาต่อ กรณีบรรจุใหม่
และ กรณีลาไปสมัครดารงตาแหน่งทางการเมือง และกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ
๓.๑.๖ รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะและ
เงิน ประจาตาแหน่งเสนอไปสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๗ จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนประจาปีไปยังกรมบัญชีกลาง
๓.๑.๘ การแจ้งผลการอนุมัติส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยงานเบิกดาเนินการเบิกจ่าย
๓.๑.๙ จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณไปยัง
กรมบัญชีกลาง

๓๖
๓.๑.๑๐ ควบคุมอัตราว่างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ
๓.๑.๑๑ จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนเพิ่มเติมไปยังกรมบัญชีกลาง
๓.๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรรมณี นาโสก นางทวินันท์ ไชยมาโย
๓.๒ นางสาวพรรมณี นาโสก ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๗
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๒.๑ ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๓.๒.๒ แก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๓.๒.๓ การขออนุญาตลาอุปสมบท และลาประกอบพิธีฮัจจ์
๓.๒.๔ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๓.๒.๕ การจัดทาข้อมูลบุคคลพื้นฐานกรณีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตรง)
๓.๒.๖ จัดทาทะเบียนประวัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒.๗ การจัดทาข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (p – obec)
๓.๒.๘ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๘.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
๓.๒.๘.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๓.๒.๘.๓ จัดทาทะเบียนผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ
มาลา เครื่องราชาอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากร และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และปีงบประมาณใหม่เป็น
รายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้วเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้น
๓.๒.๘.๔ จัดทาบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังกรมบัญชีกลาง
๓.๒.๘.๕ จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
๓.๒.๘.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสาวพรรมณี นาโสก ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ นางทวินันท์ ไชยมาโย
๓.๓ นางทวินันท์ ไชยมาโย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๘ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๓.๑ รายงานข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดที่ถึงแก่กรรม
๓.๓.๒ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจาใน
สังกัด

๓๗
๓.๓.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ลาออ
จากราชการและถึงแก่กรรม
๓.๓.๔ การขอพระราชทานแพลิงศพ
๓.๓.๕ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
๓.๓.๖ การจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
๓.๓.๗ การบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจาใน
สังกัด
๓.๓.๘ การดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)
๓.๓.๙ การดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (กสจ)
๓.๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางทวินันท์ ไชยมาโย ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ นางสาวพรรมณี นาโสก
๔. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๔.๑ นายสุรทิน อุ่นเมือง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๒๔
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญ และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานโดย
จาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานการฝึกอบรม
๔.๑.๑.๑ สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนา
๔.๑.๑.๒ จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
๔.๑.๑.๓ จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี
๔.๑.๑.๔ ประสานและส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกตาแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตาแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
๔.๑.๑.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม
๔.๑.๑.๖ ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ
๔.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
และยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ

๓๘
๔.๑.๓.๑ สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
๔.๑.๓.๒ ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการ
เทียบโอนประสบการณ์ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๑.๔ ปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
๔.๑.๕ ปฏิบัติงานงานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๔.๑.๖ ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งกรณีเตรียม
เข้าสู่ตาแหน่งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งก่อนแต่งตั้งตามสายงาน
๔.๑.๗ ปฏิบัติงานโครงการคุรุสดุดี
๔.๑.๘ ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
๔.๑.๘. ๑ สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนา
๔.๑.๘.๒ จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
๔.๑.๘.๓ จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี
๔.๑.๘.๔ ประสานและส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกตาแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตาแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
๔.๑.๘.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม
๔.๑.๘.๖ ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ
๔.๑.๘.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมและยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานทางการศึกษา
๔.๑.๘.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรม
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ
๔.๑.๘.๙ สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและ
สถานศึกษา
๔.๑.๘.๑๐ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีปกติ และกรณีระบบ E-training
๔.๑.๙ ปฏิบัติงานการลาศึกษาต่อ
๔.๑.๙.๑ ศึกษาความจาเป็นประสานงานและดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา
๔.๑.๙.๒ ปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
๔.๑.๑๐ ดาเนินการพัฒนาตามรูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการพัฒนา
วิชาชีพ
๔.๑.๑๑ ดาเนินการจัดงานวันครูประจาปี

๓๙
๔.๑.๑๑ ดาเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๔.๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายสุรทิน อุ่นเมือง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายณรงค์เดช แสนโสม
ปฏิบัติหน้าที่แทน
๔.๒ นายณรงค์เดช แสนโสม ตาแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๐
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงาน
โดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
๔.๒.๑ ปฏิบัติงานการฝึกอบรม
๔.๒.๑.๑ สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนา
๔.๒.๑.๒ จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
๔.๒.๑.๓ จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี
๔.๒.๑.๔ ประสานและส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกตาแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตาแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
๔.๒.๑.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม
๔.๒.๑.๖ ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ
๔.๒.๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานทางการศึกษา
๔.๒.๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและ
พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ
๔.๒.๑.๙ สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
๔.๒.๑.๑๐ ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการ
เทียบโอนประสบการณ์ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๒.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๔.๒.๒.๑ ประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๔.๒.๒.๒ นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการยอย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
๔.๒.๒.๓ ประกาศแจ้งสถานศึกษาดาเนินการพิจารณาและนาเสนอข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๒.๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอ อ.ก.ค.
ศ.ให้ความเห็นชอบ

๔๐
๔.๒.๒.๕ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่
ยกย่องอย่างกว้างขวาง
๔.๒.๒.๖ ให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ
๔.๒.๓ ปฏิบัติงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
- ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งการ
ดาเนินงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพื่อเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาตทุกกรณี
๔.๒.๔ ปฏิบัติงานการสรรหาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น
๔.๒.๕ ปฏิบัติงานอนุญาตข้าราชการไปราชการทุกประเภท
๔.๒.๖ ปฏิบัติงานโครงการครูดีในดวงใจ
๔.๒.๗ ปฏิบัติงานโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๔.๒.๘ งานเกี่ยวกับโปรแกรมข้อมูล P – OBEC
๔.๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายณรงค์เดช แสนโสม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายสุรทิน อุ่น
เมือง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. กลุ่มงานธุรการ
๕.๑ นางสุรีพร ที่ดี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๖
ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยไม่จาเป็นต้องกากับ ตรวจสอบ หรือ
แนะนา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑.๑ ควบคุม ตรวจสอบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้
สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๕.๑.๓ ควบคุม ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานสารบรรณ
๕.๑.๔ ควบคุม ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ E –
Filing
ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕.๑.๕ การเบิก – จ่าย และจัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕.๑.๖ การจัดเตรียมและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการประชุม
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจดรายงานการประชุม
๕.๑.๗ ประสานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม
๕.๑.๘ ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๕.๑.๙ การจัดทาคาสั่งแบ่งงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
๕.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสุรีพร ที่ดี ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางศศินิภา อาภาวงค์
ปฏิบัติหน้าที่แทน

๔๑
๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๗.๑ ........ว่าง...............ตาแหน่งเลขที่ 34 (นางปาลิดา คาพิชิต ตาแหน่งเลขที่ อ ๒
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ที่มีความชานาญ และ
ประสบการณ์สูง โดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก รับผิดชอบงาน ดังนี้
๗.๑.๑ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๗.๑.๑.๑ การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๗.๑.๑.๒ รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๗.๑.๑.๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๗.๑.๑.๔ ตรวจสอบสานวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษ หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรง
๗.๑.๑.๕ ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๗.๑.๑.๖ ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย
๗.๑.๑.๗ จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับ
บัญชา
๗.๑.๑.๘ ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๗.๑.๒ การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๗.๑.๒.๑ รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณีมีมูลกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนและพิจารณา
๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
๗.๑.๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๗.๑.๒.๔ จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณา หรือ
หน่วยงานบังคับบัญชา
๗.๑.๒.๕ ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๗.๑.๓ การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๔๒
๗.๑.๓.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมี สาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
๗.๑.๓.๒ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗.๑.๔ การรายงานการดาเนินการทางวินัย
๗.๑.๔.๑ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อ
มีการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มี
อานาจตามกฎหมายพิจารณา
๗.๑.๔.๒ จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
พิจารณา
๗.๑.๕ การอุทธรณ์
๗.๑.๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้
สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
๗.๑.๕.๒ รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๗.๑.๖.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาสิทธิการอุทธรณ์และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ตรวจสอบคาอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๖ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย
จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
๗.๑.๖.๒ ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๖.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๖.๔ จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการป้องกันการกระทาความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๖.๕ ติดตามการประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๗.๑.๗ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๗.๑.๗.๑ การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๗.๑.๗.๒ รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๗.๑.๗.๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด

๔๓
๗.๑.๗.๔ ตรวจสอบสานวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษ หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรง
๗.๑.๗.๕ ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๗.๑.๗.๖ ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย
๗.๑.๗.๗ จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับ
บัญชา
๗.๑.๗.๘ ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๗.๑.๘ การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๗.๑.๘.๑ รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัยเมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณีมีมูลกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนและพิจารณา
๗.๑.๘.๒ ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษวินัย
อย่างร้ายแรง
๗.๑.๘.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๗.๑.๘.๔ จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณา หรือ
หน่วยงานบังคับบัญชา
๗.๑.๘.๕ ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๗.๑.๙ การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗.๑.๙.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
๗.๑.๙.๒ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗.๑.๑๐ การรายงานการดาเนินการทางวินัย
๗.๑.๑๐.๑ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการ
เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
ให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๗.๑.๑๐.๒ จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
พิจารณา

๔๔
๗.๑.๑๑ การอุทธรณ์
๗.๑.๑๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้
สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
๗.๑.๑๑.๒ รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๗.๑.๑๑.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาสิทธิการอุทธรณ์และการฟ้องร้องต่อศาล
ปกครอง ตรวจสอบคาอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี นางปาลิดา คาพิชิต ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
๑. นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๒. นายสโมสอน หนองสูง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๓. นายชัยยา สาระไชย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๔. นายราเชนทร์ มหานิล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่
นิติกร
๗.๒ นายราเชนทร์ มหานิล ตาแหน่งเลขที่ ๔๖ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ในฐานะผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์สูง โดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก รับผิดชอบงาน ดังนี้
๗.๒.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย
จริยธรรม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
๗.๒.๑.๒ ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒.๑.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒.๑.๔ จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการป้องกันการกระทาความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒.๑.๕ ติดตามการประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรม ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒.๒ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน
๗.๒.๓ การร้องทุกข์
๗.๒.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ร้องทุกข์เพื่อใช้เป็นแนวพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษา
สิทธิ
๗.๒.๓.๒ ให้คาปรึกษา แนะนา การร้องทุกข์ และตรวจสอบคาร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔๕
๗.๒.๓.๓ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา ตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๗.๒.๓.๔ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน
๗.๒.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายราเชนทร์ มหานิล ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
๑. นางปาลิดา คาพิชิต
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๒. นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๓. นายสโมสอน หนองสูง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
๔. นายชัยยา สาระไชย ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร

๔๖

กลุ่มนโยบายและแผน
๑.นางนีรนาท ห้วยทราย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.๓๘
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับ เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและ
แผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มนโยบายและแผน แก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๔ ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับและเร่งรัดดาเนินงานของธุรการ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล
ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ,มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
,กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน และส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
๑.๕ วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสาร/งาน ทุกเรื่องของทุกกลุ่มงาน ก่อน
นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๑.๖ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๗ งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๗.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๑.๗.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
๑.๘ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑.๙ ให้คาปรึกษา ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๑.๑๐ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๒ กรณีที่ นางนีรนาท ห้วยทราย ไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ๑. นางสาวอมรรัตน์
กนกตระกูล, ๒. นายชูกิจ พาพันธ์, ๓. นางสาวสุลักขณา รักษา, ๔. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์, ๕. นาย
รุ่งเรือง อาจหาญ, ๖. นายราเชนทร์ มหานิล , ๗.นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๒.งานธุรการ
๒.๑นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ. ๔๗
ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นลาดับที่ ๗ ในกรณี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบงานเอกสารของกลุ่ม
นโยบายและแผน ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและประสานงานได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

๔๗
๒.๑.๓ วิเคราะห์หนังสือราชการทุกประเภทก่อนลงทะเบียนรับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานสารบรรณรับหนังสือราชการ จัดส่งให้กลุ่มงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามภารกิจ
๒.๑.๔ วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒.๑.๕ จัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มนโยบายและแผน ตามระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ การรับ- ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน และ E-OFFICE แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๒.๑.๖ จัดทาทะเบียนคุมงานเร่งด่วนที่มาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๗ ติดตามเร่งรัดงานตามข้อง ๒.๑.๕
๒.๑.๘ ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมของกลุ่ม
๒.๑.๙ ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน
๒.๑.๑๐ ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มงาน ให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๑.๑๑ ติดตามการเสนอแฟูมทุกกลุ่มงานที่เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามและดาเนินการตาม
ระเบียบงานสารบรรณแล้วส่งมอบให้กลุ่มงาน
๒.๑.๑๒ ปฏิบัติงานขอทาลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒.๑.๑๓ จัดให้มีทะเบียนขออนุญาตออกนอกสานักงานฯ
๒.๑.๑๔ แจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการในกลุ่มนโยบายและแผน
ทราบและจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ
๒.๑.๑๕ ประสานงานการเบิกจ่ายวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน
๒.๑.๑๖ อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มนโยบายและแผน
๒.๑.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๒.๑.๑๘ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานต่างๆในกลุ่มนโยบายและแผน
๒.๑.๑๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๑.๒๐ กรณีที่ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นาย
ราเชนทร์ มหานิล และ นายรุ่งเรือง อาจหาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๓.กลุ่มงานนโยบายและแผน
๓.๑ นายชูกิจ พาพันธ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ.๔๔ ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดขอบงาน ดังนี้
๓.๑.๑ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม นโยบายและแผนเป็ น ล าดั บ ที่ ๒ ในกรณี
ผู้อานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓.๑.๒ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษา

๔๘
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผลพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้สาธารณะทุกระดับ ได้แก่
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต ข้อตกลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา
และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้ นที่การศึกษาทา
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะห์การจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
- จั ด ท านโยบาย จุ ด เน้ น และเปู า หมายการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษานาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
-.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑.๓ งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค
School mapping
- กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์ (Goal) ของเขต
พื้นที่การศึกษา
- กาหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
- กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
- กาหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เขตพื้นที่การศึกษา ทากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทารายละเอียดโครงการสร้างแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
- จัดประชุมพิจารณาร่างกลยุทธ์

๔๙
- นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
กศจ.มุกดาหาร

- นาเสนอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- เผยแพร่ประกาศต่อสารธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๑.๔ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
-ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กาหนดเปูาหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ (LEPA) ตามที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
- นาเสนอแผนปฏิบัติราชการเพือ่ ขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- ประชุมชี้แจงหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
- ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
- สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑.๕ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๑.๖ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
- จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร และโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
- ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑.๗ งานขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

๕๐
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- รายงานการประชุมของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สมาคมครู และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ฯ ล ฯ
- วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นาเสนอขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
- รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๓.๑.๘ การจัดทา School Mapping
๓.๑.๙ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๑.๑๐ การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๑.๑๑ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๓.๑.๑๒ ดูแลรักษาและให้บริการระบบประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนส์
๓.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑.๑๔ กรณีที่ นายชูกิจ พาพันธ์ ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายรุ่งเรือง
อาจหาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๓.๒ นายรุ่งเรือง อาจหาญ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ. ๔๕ ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้
๓.๒.๑ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผลพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้สาธารณะทุกระดับ ได้แก่
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา
และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้นที่การศึกษาทา
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะห์การจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน

๕๑
- จั ด ท านโยบาย จุ ด เน้ น และเปู า หมายการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษานาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
-.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๓..๒.๒ งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค
School mapping
- กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์ (Goal) ของเขต
พื้นที่การศึกษา
- กาหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
- กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
- กาหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เขตพื้นที่การศึกษา ทากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทารายละเอียดโครงการสร้างแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
- จัดประชุมพิจารณาร่างกลยุทธ์
- นาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
กศจ.มุกดาหาร

- นาเสนอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- เผยแพร่ประกาศต่อสารธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๒.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กาหนดเปูาหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

๕๒
- ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ (LEPA) ตามที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
- นาเสนอแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร

- ประชุมชี้แจงหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
- ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
- สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๒.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๒.๕ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
- จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร และโอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
- ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๒.๖ งานขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- รายงานการประชุมของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สมาคมครู และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ฯ ล ฯ
- วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นาเสนอขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
- รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๓.๒.๗การจัดทา School Mapping
๓.๒.๘ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๒.๙ การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕๓
๓.๒.๑๐ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๓.๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒.๑๓ กรณีที่ นายรุ่งเรือง อาจหาญ ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายชูกิจ
พาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๔.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๔.๑ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.๓๙ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แผนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นลาดับที่ ๑ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้
๔.๑.๒ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
- วิเคราะห์จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) ๓ ปี
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
- วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑ์การจัดสรร
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบดาเนินงาน
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษา ปรับเปูาหมายผลผลิตที่ต้องดาเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า
- ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
- ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก ๑ ปี
ในลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน
- ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง
- สังเคราะห์จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ฉบับ
สมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจาปี
-สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
๔.๑.๓ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดทาและเสนอของบประมาณ
- แจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ

๕๔
- สถานศึกษาจัดทาคาของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง เสนอเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเปูาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
- จัดทาคาของบประมาณประจาปีฉบับสมบูรณ์
-นาคาของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑.๔ งานจัดสรรงบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์ รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดสรรงบประมาณ
- คณะทางานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ที่กาหนด
- แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทราบผลการจัดสรร
งบประมาณ
- ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
จัดทาโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- สนับสนุน ช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๔.๑.๕ งานบริหารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-สังเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
และรายงานจากสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย

- กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
- เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
- รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

๕๕
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๔.๑.๖ งานประเมินความคุ้มค่างบประมาณ
การคานวณต้นทุนผลผลิต
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะทางานจัดทาการคานวณต้นทุนผลผลิต
- แจ้งกลุ่ม สถานศึกษา และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลประกอบการ
จัดทาการคานวณต้นทุนผลผลิต
- วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก
- จัดทารายงานการคานวณต้นทุนผลผลิต
- ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดทาการคานวณต้นทุนผลผลิตให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑.๗เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๔.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑.๙ กรณีนางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
นายราเชนทร์ มหานิล ปฏิบัติหน้าที่แทน
๔.๒. นายราเชนทร์ มหานิล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
อ.๔๖ ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้
๔.๒.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
- วิเคราะห์จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) ๓ ปี
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
- วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑ์การจัดสรรของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบดาเนินงาน
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษา ปรับเปูาหมายผลผลิตที่ต้องดาเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า
- ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ
- ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก ๑ ปี ใน
ลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน
- ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง
- สังเคราะห์จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ฉบับสมบูรณ์
และใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจาปี
- สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
๔.๒.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

๕๖
- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณ
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดทาและเสนอของบประมาณ
- แจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
- สถานศึกษาจัดทาคาของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง เสนอเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเปูาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
- จัดทาคาของบประมาณประจาปีฉบับสมบูรณ์
- นาคาของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒.๓ งานจัดสรรงบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์ รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดสรรงบประมาณ
-คณะทางานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
และเกณฑ์ที่กาหนด
- แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทราบผลการ
จัดสรรงบประมาณ
- ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- สนับสนุน ช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๔.๒.๔ งานบริหารงบประมาณ
การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- สังเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
รายงานจากสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย

- กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ

๕๗
- เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
- รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
๔.๒.๕ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๔.๒.๖ ปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๒.๗ คณะทางาน งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๒.๙ กรณีที่ นายราเชนทร์ มหานิล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอมรรัตน์
กนกตระกูล ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
๕.๑. นางสาวสุลักขณา รักษา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ.๔๒ ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นลาดับที่ ๓ ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕.๑.๒. การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ศึกษาทาความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร
- วางแผนและดาเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข โดยมีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
๕.๑.๓ การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
- วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ ตามความ
ต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๑.๔ จัดทาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล
สารสนเทศที่วางแผนไว้
- ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทาเป็นสารสนเทศ
๕.๑.๕. การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของจังหวัด
- การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
- ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
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- การจัดทารายงานสถิติจังหวัด ประจาปี
๕.๑.๖. พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
- กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
- ออกแบบวิธีการนาเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจากัด
ของ ทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
- นาเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ การศึกษา
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สาหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การ
นาเสนอและพัฒนาระบบต่อไป
๕.๑.๗ การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาความต้องการ ความจาเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อ ตัดสินใจและกาหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ
๕.๑.๘ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๕.๑.๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๑.๑๐ กรณีที่นางสาวสุลักขณา รักษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕.๒ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ. ๔๗
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
๕.๒.๑. การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ศึกษาทาความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร
- วางแผนและดาเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข โดยมีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
๕.๒.๒. การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
-วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ ตามความ
ต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล
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สารสนเทศที่วางแผนไว้
- ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทาเป็นสารสนเทศ
๕.๒.๓. พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
- กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
- ออกแบบวิธีการนาเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจากัด
ของ ทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
- นาเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ การศึกษา
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สาหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การนาเสนอ
และพัฒนาระบบต่อไป
๕.๒.๔. การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาความต้องการ ความจาเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อ ตัดสินใจและกาหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
๕.๒.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ
๕.๒.๖ ดูแลรักษาและให้บริการระบบประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนส์
๕.๒.๗ ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๒.๘. ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๕.๒.๙. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๕.๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๒.๑๑ กรณีที่นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุลักขณา
รักษา ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖.กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๖.๑. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ตาแหน่ง
เลขที่ อ.๔๓ ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลและรายงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนลาดับที่ ๔ ในกรณีที่ผู้อานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.๑.๒ ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๖.๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับสถานศึกษากาหนดปัจจัยหลักผลสาเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖.๑.๕ จัดทาแผนการติดตามการดาเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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๖.๑.๖ จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดและจัดส่ง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
๖..๑.๗ การปฏิบัติงานนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๑) วิเคราะห์นโยบาย จัดลาดับความสาคัญ ตามขอบข่ายภาระงาน
๒) แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางในการดาเนินงานตามนโยบาย
๓) ดาเนินการสารวจความต้องการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
๔) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี
๕) ติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ
๖) รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๑.๘ จัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการศึกษา
๑.๑.๙ งานประสานการตรวจราชการ
๑.๑.๑๐ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
- ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
- ประเมินผลผลิตที่กาหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement)
-ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑..๑.๑๑ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๖.๑.๑๒ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๖.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๑.๑๔ กรณีที่ นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖.๒ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ.๔๓
ทาหน้าที่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๒.๑ ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๖.๒..๓ ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับสถานศึกษากาหนดปัจจัยหลักผลสาเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖.๒.๔ จัดทาแผนการติดตามการดาเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖.๒.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดและจัดส่ง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
๖.๒.๖ การปฏิบัติงานนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๑) วิเคราะห์นโยบาย จัดลาดับความสาคัญ ตามขอบข่ายภาระงาน

๖๑
๒) แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางในการดาเนินงานตามนโยบาย
๓) ดาเนินการสารวจความต้องการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
๔) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี
๕) ติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ
๖) รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๒.๗ จัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการศึกษา
๖.๒.๘ งานประสานการตรวจราชการ
๖.๒.๙ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
- ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
- ประเมินผลผลิตที่กาหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement)
- รวบรวมข้อมูลการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๑๐ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๖.๒.๑๑ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๖.๒.๑๒ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน
๖.๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๒.๑๔ กรณีที่ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๖๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.นางนวลออง ประยงค์หอม ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ. ๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ กาหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือพิจารณาวิธีการดาเนินงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
มอบหมายงานให้ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมกากับติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาและช่ว ย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน รวมทั้ง การนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๒ วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็น ผ่านเรื่องเสนองานทุกกลุ่มงาน
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ
๑.๓ วิเคราะห์ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา พร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทาการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษา
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๑.๔ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๑.๕ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๖ จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับ เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประสิทธิผล ของการ
ปฏิบัติงาน
๑.๘ ติดตาม ดูแล ควบคุม กากับและเร่งรัดการดาเนินงานภายในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึก ษา และกลุ่ ม งานลู ก เสื อชาวบ้ านจังหวัด มุก ดาหาร ให้ เป็ นไปด้ ว ยความเรียบร้อ ย มีประสิ ทธิ ภ าพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทางราชการ
๑.๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑๐ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๙.๑ งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
๑.11 งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๑๒ งานดาเนินการเกี่ยวกับ To Be Number One
๑.๑๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการบาบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
๑.๑๔ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๑.๑๕ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๑๖ อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

๖๓
1.1๗ จัดทาระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นตารวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
๑.๑๘ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจร่วมและการจัดระเบียบสังคม
๑.๑๙ รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.2๐ การดาเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒๑ ส่งเสริมและติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คาปรึกษารายบุคคล
๑.๒๒ ส่งเสริ มให้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้คาปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน
๑.๒๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดจัดระบบการดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนอย่างครบวงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัด
กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรม
ประชุมชั้นเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาเป็นต้น
๒.๑๔ งานปูองกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๒.๑๕ งานเพื่อความมั่นคง
๑) งานพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูง
๒) งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาปูองกันตนเองและพื้นที่ชายแดน
๓) งานโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
๔) งานผู้หลบหนีเข้าเมืองงานปฏิบัติการจิตวิทยา
๕) งานภัยคุกคามและข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
2.1๖ งานวิเทศสัมพันธ์
๒.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางนวลออง ประยงค์ ห อม ไม่อ ยู่ ห รื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ไ ด้ มอบหมายให้
นายวงค์คา ถิ่นวัน ปฏิบัติหน้าที่แทน
งานธุรการ
๒. นางยุพา ทิพย์นาคคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ. ๖๙
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านธุรการหรือบริการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาพร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อทาการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
๒.๒ ศึกษาสภาพของกลุ่ม ออกแบบงานสารบรรณ และวางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๔ ประสานงานเกี่ย วกั บกลุ่ มงานอื่ นในการรับ -ส่ ง เอกสารราชการให้ เ ป็นไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยทันตามกาหนดเวลา
๒.๕ สรุปข้อมูลการรับ - ส่งหนังสือราชการแต่ละวันให้สามารถตรวจสอบได้

๖๔
๒.๖ ตรวจสอบแฟูม นาเสนอแฟูมของกลุ่มงานต่าง ๆ
๒.๗ อานวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๒.๘ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๙ งานดาเนินการเบิกวัสดุสานักงานภายในกลุ่ม
๒.๑๐ จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม
๒.๑๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑) งานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒) งานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๓) งานทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ น้ อ มเกล้ า ฯ เพื่ อ เยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์และการมอบรางวัลมูลนิธิอนุสรณ์ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร”
๔) งานทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
๕) มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (EDF)
๖) ทุนการศึกษากองทุน ๔๐ ปี มข. เพื่อเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) ทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
๘) โครงการผู้สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์
๙) ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
๑๐) โครงการทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย
๑๑) ทุนมูลนิธิพูลพลัง
๑๒) ทุนมูลนิธิปูนซีเมนต์ไทย
๑๓) มูลนิธิไทยคม (ทุนการศึกษาเพื่อเด็กกาพร้า)
๑๔) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกองค์การทหารผ่านศึก
๑๕) งานทุนการศึกษาอื่น ๆ
2.1๒ การดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๒.๑๓ งานการประกวดและคัดเลือกโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
๒.๑๔ งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
๒.๑๕ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
๒๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางยุพา ทิพย์นาคคา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นายวงค์คา ถิ่นวัน ปฏิบัติหน้าที่แทน

๖๕
๓. นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕๒
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๓.๑) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
๑) งานจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
๒) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษางานจัดเก็บข้อมูลการจบการศึกษา และบริการด้าน
ข้อมูลการจบการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
๓) ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้
๔) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
๓.๒ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๓ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
๔) ส่งเสริมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ
๕) การคัดเลือกเด็กดีเด่นกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๓.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๑) งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ
๒) งานส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน
๓) การเทียบโอนการศึกษานอกระบบ
๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางพรวีนัส ทองสิน ปฏิบัติหน้าที่แทน

๖๖
๔. นางพรวีนัส ทองสิน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕๗
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรื อปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ โ ดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถประสบการณ์ แ ละความช านาญงานสู ง
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
๑) งานกาหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด
๒) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งให้
สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
๓) งานประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็ก ที่ มี อายุ ถึ งเกณฑ์ภ าคบั ง คั บ ทราบ และส่ งเด็ ก เข้ า เรีย นในสถานศึก ษาที่จั ด การ ศึ กษาภาคบั ง คั บ
ก่อนถึงกาหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕) การจาหน่ายนักเรียน การรับย้ายนักเรียน การปฏิบัติตามการศึกษาภาคบังคับ
๖) งานการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) รายงานการรับนักเรียน
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) งานวางแผนประสานการสารวจ รวบรวมข้อมูลประชากรและทรัพยากรทางการศึกษาการจัดทาสามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๓) ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔) งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
๕) งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
กาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๖) งานส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
๗) งานส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
๔.๓ การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างสัญชาติ
๔.๔ การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน
๔.๕ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

๖๗
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน
3) จัดทาทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
6) สร้างความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่างๆ
7) การสร้างเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๔.๖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๔.๗ งานประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางพรวีนัส ทองสิน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๕. นายคะเณ อาจวิชัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕๑
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูง
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
๑) งานส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น
๒) งานส่ งเสริ มให้ มีการพัฒ นาผู้ บังคั บบัญชาลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บาเพ็ ญ
ประโยชน์ และผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรมสัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
๓) งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน
ทั้งระดับ จังหวัด ชาติ และระดับโลก
๔) งานสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน เช่น การ
ส่งเสริมภาวะผู้นา การส่งเสริมทักษะปูองกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม การบาเพ็ญประโยชน์
งานลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น
๕) งานธุรการสานักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร
๖) งานธุรการสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๗) งานอนุญาตการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

๖๘
๘) งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในเรือนจา
๙) งานแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑๐) งานการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกาหนดแนวทาง/
โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๑๑) งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด
๑๒) งานส่งเสริมให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
๑๓) งานดาเนิ น การขอพระราชทานเหรียญลู กเสื อสรรเสริญ ลู กเสื อสดุดี เข็มกาชาด
สมนาคุณ
๑๔) งานตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๑๕) งานปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
๑๖) งานประสาน ติดตาม นิเ ทศและประเมินผล สรุป ผลการดาเนิ นงานและรายงาน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
๑๗) งานการเงินและการบัญชีของสานักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร และสานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๑๘) งานจัดเก็บเงินบารุงลูกเสือประจาปี
๑๙) งานผู้ช่วยงานเลขานุการสานักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร และส านักงานลู กเสื อ
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
๑) งานสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดแนวทางการปูองกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
๒) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนงานส่งเสริมให้สถานศึกษา
วางแผน การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย
ของนักเรียน
๕.๓ งานสภานั กเรีย น ส่ งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก และ
เยาวชนในสถานศึกษา
๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายคะเณ อาจวิชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๖๙

๖. นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕๓
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูง ในด้านวิชา
การศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย ากและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๑) สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญ เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒) จัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๖.๒ ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
๑) โครงการอาหารกลางวัน
๒) โครงการอาหารเสริม (นม)
๓) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.น้อย)
๔) โครงการเด็กไทยทาได้
๕) โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี
๖) โครงการฟันสวยยิ้มใส
๗) โครงการมือสะอาดปราศจากโรค
๘) โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๙) โครงการส้วมสุขสันต์
๑๐) งาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝูาระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรงและการจัดหา
อุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖.๔ งานคุ้มครองปูองกันการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์
๖.๕ ประเมินติดตามผลการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
๑) ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒) จัดทาเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
๓) ดาเนินการเก็บข้อมูล
๔) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
๕) สรุปผลรายงานเผยแพร่ผลการติดตาม
๖.๖ งานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นายคะเณ อาจวิชัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

๗๐

กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
๗. นายวงศ์คา ถิ่นวัน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.๕๐
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสู ในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๗.๑ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
๓) ประสานงาน สนับสนุน การฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางการกีฬาชนิดต่าง ๆ
๔) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจาปี
๕) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
๖) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๗) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
๑) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจาเป็นของกิจกรรมแนะแนว
๒) ส่งเสริมให้ดาเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
๓) ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
๔) สนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
๕) ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
๖) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๓ งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
๑) งานปูองกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา
๒) งานวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน
๓) งานโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย
๗.๔ การดาเนินงานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๑) งานด้านสิทธิมนุษยชน งานส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี
2) งานปูองกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ งานส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
๗.๕ งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๗.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายวงค์คา ถิ่นวัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้

๗๑
นางยุพา ทิพย์นาคคา ปฏิบัติหน้าที่แทน
๘.นางยุพา ทิพย์นาคคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ. ๖๙
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์แ ละความช านาญงานสู งในด้า นวิช าการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิ บัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูง ในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน
ดังนี้ (เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจงานในตาแห่งนักวิชาการศึกษา)
กลุม๋ งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๙. นางนวลออง ประยงค์หอม ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ.๔๙
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรื อแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงมาก
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบงาน ดังนี้

๗๒

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวิหาญ พละพร ตาแหน่งศึกษานิเ ทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ ๔๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. อานวยการ ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตาม และกากับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่
ใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
๒. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ทีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๔. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ของกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ๑ งาน และ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม ๑) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ๒) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๓) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา ๔) กลุ่ ม งานนิเ ทศ ติด ตามและประเมิ นผลระบบบริห ารการจั ด
การศึ กษา ๕) กลุ่ ม งานส่ งเสริ มพั ฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา และ ๖) กลุ่ มงานเลขานุก าร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๙ เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอนิคมคาสร้อย ได้แก่ เครือข่ายคาสร้อย
นาอุดม จานวน ๑๐ โรงเรียน เครือข่ายธารบังอี่ จานวน ๑๐ โรงเรียน และเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จานวน
๑๓ โรง รวม ๓๓ โรงเรียน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกรณีที่ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ กลุ่ มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้ บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติห น้าที่แทน
ตามลาดับ
๑. นางทวิกา บารุงสวัสดิ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ กรณีผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กรณีผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๗๓
๓. นายถาวร บัณฑิตเสน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ กรณีผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔. นายเสถียร ถิ่นมุกดา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ กรณีผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. นางกรรณิการ์ บัณ ฑิตเสน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ กรณีผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖. นางฉวีวรรณ มีสติ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ กรณีผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑. นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๓๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๑. ศึกษาหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย
๑.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน
๑.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๑.๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒.๒ ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

๗๔
๒.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๒.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๒.๕ นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบั ติหน้ าที่นิ เทศ ติดตามโรงเรียนในอาเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้ว มุกดาการ
จานวน ๑๕ โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้าทิพย์ จานวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน
๖. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
๗. รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๘. รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๓๔ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่
๑ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๒. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจัด ท าระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ดาเนินการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๓. พั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย
๑.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน
๑.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน

๗๕
๑.๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒.๒ ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๒.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๒.๕ นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติห น้าที่นิ เทศ ติ ดตามโรงเรียนในอาเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้ว มุกดาหาร
จานวน ๑๕ โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้าทิพย์ จานวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน
๖. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , เขตสุจริต และเป็น RT เขตตรวจราชการที่ ๑๑
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางรัตติยา ศรีนาม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๓๘ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่
๒ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ
๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๑.๒ ศึกษาหลั กสู ตรการศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย
๑.๓.๑ พัฒ นาครู ผู้ บริ ห าร ให้ มีค วามรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้

๗๖
๑.๓.๒ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง ชุ ม ชน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ
๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ดาเนินการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน
๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๒.๙ ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓.๒ ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๓.๕ นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติห น้าที่นิ เทศ ติดตามโรงเรียนในอาเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้ว มุกดาหาร
จานวน ๑๕ โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้าทิพย์ จานวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน

๗๗
๗. รั บ ผิ ด ชอบโครงการแข่ ง ขั น อั จ ฉริ ย ภาพวิ ท ยาศาสตร์ และโครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ
วิทยาศาสตร์นานาชาติ
๘. รับผิดชอบโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม
๙. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิด
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑. นายถาวร บัณฑิตเสน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๔๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒. ดาเนินการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง

๗๘
๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอดงหลวง ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จานวน ๑๔
โรงเรียน และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จานวน ๑๕ โรงเรียน รวม ๒๙ โรงเรียน
๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT
๗. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ ๕๐ ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คนที่ ๑ กรณีทหี่ ัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา
๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการ
งานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายคาอาฮวนดงเย็นพัฒน
ศึกษา จานวน ๑๗ โรงเรียน และเครือข่ายสะพานมิตรภาพ จานวน ๑๒ โรงเรียน รวม ๒๙ โรงเรียน

๗๙
๖. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอ
๗. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (วันภาษาไทย,รักษ์ภาษาไทย)
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) และสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
๘. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต
๙. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาติ (PISA)
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายอดิศร ก้อนคา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งเลขที่ ๓๐ ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ ๒ กรณีทหี่ ัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT
๓. รับผิดชอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก,โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICU,สื่อ แหล่งเรียนรู้
๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอดงหลวง ได้แก่ ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จานวน
๑๔ โรงเรียน และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จานวน ๑๕ โรงเรียน รวม ๒๙ โรงเรียน
๗. รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ประสานการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๘. จัดทา พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘๐
๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑. นางทวิกา บารุงสวัสดิ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๔๐ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ดังนี้
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๑.๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ๔ รูปแบบ ได้แก่ Area
Based , School network , Roving team ,ทีมบริหารเขตพื้นที่
๑.๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
๒.๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒.๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๓.๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร
และการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

๘๑
๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอคาชะอี ได้แก่ เครือข่ายคาชะอีคาบก ๑๑ โรง
คาชะอีก้าวหน้า ๑๐ โรง และ คาชะอีศึกษาพัฒน์ ๑๒ โรงจานวน ๓๓ โรงเรียน
๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบ PLC, BBL, PBL, Jittasuksa
๘. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ,
๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM)
๑๐ .รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , เขตสุจริต
๑๑. รับผิดชอบจัดทาคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางเณริศรา ว่องไว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๓๒ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กรณีที่
หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
๑.๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๑.๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ที่หลากหลาย
๑.๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย
การนิเทศ
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๒.๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๒.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร
และการจัดการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๘๒
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตลอดทั้งนิเทศ ติดตาม
และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการจัดการศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายคาอาฮวนดงเย็น
พัฒนศึกษา ๑๗ โรง และ สะพานมิตรภาพ ๑๒ โรงจานวน ๒๙ โรงเรียน
๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , PLC, เขตสุจริต
๘. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center
๙. รับผิดชอบจัดทาคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๑. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ ๖๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม
งาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
๑.๑ ดาเนิ น การให้ มี ฐ านข้ อมูล ด้านวิช าการ บริ ห ารงานบุคคล บริห ารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ รวบรวม วิเ คราะห์ และบั นทึ ก ข้อ มู ล ทางด้ านวิ ช าการ ด้า นบริ ห ารงานบุ คคล ด้ า น
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๓. เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ต่อ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เ ทศ
การศึกษา
๒.๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา

๘๓
๓.๒ จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๓.๔ ประสานกับคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ดาเนินการตามแผน
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คฺณิตศาสตร์และงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล ๑๐ โรง
เครือข่ายภูสระดอกบัว จานวน ๑๑ โรงจานวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จานวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖
โรง
๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดทาแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การประชุมในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพื่อนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ต่อไป
๒. นางชลภา ประภาศรี ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่
หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
๑.๑ ดาเนิ น การให้ มีฐ านข้ อมูล ด้านวิช าการ บริ ห ารงานบุคคล บริห ารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ รวบรวม วิเ คราะห์ และบั นทึ ก ข้อ มู ล ทางด้ านวิ ช าการ ด้า นบริ ห ารงานบุ คคล ด้ า น
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๓. เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ต่อ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เ ทศ
การศึกษา
๒.๔. ประสานงานกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน

๘๔
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษา
๓.๒ จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล ๑๐ โรง
เครือข่ายภูสระดอกบัว จานวน ๑๑ โรงจานวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จานวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖
โรง
๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดทาแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การประชุมในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพื่อนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ต่อไป
๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. นายเสถียร ถิ่นมุกดา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ ๔๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา
กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน
การศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
๑.๕ ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
๑.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

๘๕
๒.๑. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๒.๔ จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒.๖ รวบรวม SAR และจัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒.๗ จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๘ นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จานวน ๑๗ โรงเรียน
๕. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๖. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นายพงษ์อามาตย์ กลางประพันธ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ ๔๖ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงาน การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑.๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา

๘๖
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและ
นาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จานวน
๘ โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จานวน ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายคมกริ ช ไชยทองศรี ต าแหน่ งศึ กษานิเ ทศก์ วิ ทยฐานะศึ กษานิเ ทศก์ชานาญการพิ เ ศษ
ตาแหน่งเลขที่ ๔๘ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงาน การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายชื่ อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑.๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒.๓ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ ส ถานศึ ก ษาน าผลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและ
นาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมิ น ผล ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาพลศึ ก ษาและกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น,กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จานวน
๘ โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จานวน ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน
๕. โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Boot Camp, EBE, Peer Center
๖. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๗. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,
๘. จัดทาระบบสารสนเทศ ข้อมูลช่าวสารกลุ่มนิเทศ ปูาย/บอรด์การนิเทศ, วิจัย, ข่าวสารกลุ่มนิเทศ
(สารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. นางฉวีวรรณ มีสติ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๕๑
สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษามุก ดาหาร ปฏิบัติ ห น้า ที่หั ว หน้า กลุ่ ม งานวัดและประเมินผล
การศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนสื่อความ
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๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ
นักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘.ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอหว้านใหญ่ จานวน ๑๕ โรงเรียน
๗. รับผิดชอบโครงการการสอนประวัติศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๒๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
คนที่ ๑ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนสื่อความ
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ
นักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียนในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑,๒ ทั้งในสังกัดและสังกัดอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ดาเนินการโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ( Programme for International
Student Assessment) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และการบูรณาการงาน

๙๐
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอาเภอคาชะอี ได้แก่ เครือข่ายคาชะอีคาบก ๑๑ โรง
คาชะอีก้าวหน้า ๑๐ โรง และ คาชะอีศึกษาพัฒน์ ๑๒ โรงจานวน ๓๓ โรงเรียน
๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, BOOT Camp, EBE, Peer Center
๑๐. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย , LN
๑๑. ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
๑๒. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางทองพู ล งามข า ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ ต าแหน่ ง เลขที่ ๓๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่
๒ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนสื่อความ

๙๑
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ
นักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและ
สังกัดอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และ
โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC)
๙.ดาเนิ น การจั ดสอบและประเมิน ความสามารถด้านการอ่า น (Reading Test) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เชื่อมโยง
การจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ EPCC
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตลอดทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามรงเรียนในเขตอาเภอนิคมคาสร้อย ได้แก่เครือข่ายคาสร้อย
นาอุดม จานวน ๑๐ โรงเรียน เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จานวน ๑๓ โรงเรียน และเครือข่ายธารบังอี่
จานวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๓ โรงเรียน
๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์ การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร (ช่วยราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร) ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๔.๑ ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

๙๒
๔.๒ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาและให้บริการแก่สถานศึกษา
๔.๓ ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และบูรณาการงาน
ภาย ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๔ งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางปาริชาติ พันพั่ว ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ.๖๕ มีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๑ ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ
Smart office
๑.๒ จัดทาเอกสาร/จัดทาหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดทาวาระการประชุม/รายงาน
การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๓ ทาหน้าที่ปฏิคม ในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานที่ประชุม
๑.๔ เสนอและติดตามแฟูมงาน เสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ รองผู้อานวยการ และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลาดับ
๑.๕ ออกเลขที่หนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทาบันทึก/รายงานการประชุม
๑.๗ รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. จัดทาข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ
๓. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้อง
กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ประสานรับเอกสารหรือหนังสือของกลุ่มนิเทศ และจัดทาหนังสือแจ้ง/จัดสรร แจกจ่ายแก่โรงเรียน
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้บริการผู้มีติดต่อประสานและทาหน้าที่ปฏิคมในกลุ่มงานนิเทศ และดูแลความเรียบร้อยการเปิดปิดไฟฟูา เครื่องทาความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๙๓

หน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดกรอบงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยดาเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
มุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒
๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖
๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒
๕. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๘.๓/ ว ๑๐๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕
๖. ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
๑. นายประสพสุข จันเต็ม ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง อ.๗๓
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่กาหนดแผนงาน ควบคุมดูแล กากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยตรวจสอบภายในตลอดจนการฝึกอบรมให้คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด และรับผิดชอบงานดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับ
การเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ
๑.๓ การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การเงินการบัญชีการงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
๑.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้
๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติ จัดทาเอกสารคู่มือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้คาแนะนา ปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๗ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และกรณีที่ นายประสพสุข จันเต็ม ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายราเมศ โภคสวัสดิ์ ปฏิบัตหิ น้าที่แทน

๙๔

๒. นายราเมศ โภคสวัสดิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง อ.๗๔ ทา
หน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการดาเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ กาหนดแผนงาน ฝึกอบรม ให้คาแนะนาปรึกษา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสถานศึกษา และรับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ จัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีที่
ยอมรับโดยทั่วไป โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
วิเคราะห์ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ การบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภารกิจ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบการรักษาสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
เกี่ยวกับการเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ
๒.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้
๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒.๗ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติ จัดทาเอกสารคู่มือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้คาแนะนา ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน
๒.๘ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๙ งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมอบหมาย และกรณีที่ นายราเมศ
โภคสวัสดิ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายประสพสุข จันเต็ม ปฏิบัติหน้าที่แทน

๙๕

ให้ ผู้ที่ได้รั บมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ ตลอดจนศึกษา ระเบียบ
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบั ติร าชการ และการมอบหมายงานนี้เป็นการมอบหมายงานให้ ปฏิบัติราชการปกติ หากมีราชการ
เร่งด่วนพิเศษ ให้ทุกคนได้ร่วมมือกันปฏิบัติให้เสร็จตามกาหนดและเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยยึดกฎหมาย
ระเบี ย บ มติคณะรั ฐ มนตรี กฎกระทรวง ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ คาสั่ ง นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นาย มารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

