คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ที่ 870/๒๕60
เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต ๒
รับผิดชอบและปฏิบัติ
--------------------------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติมเพื่อให้การ
บริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวัน ที่ ๑๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพิ่มเติม จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ๘79/๒๕๕9 สั่ง ณ วันที่
2 ธันวาคม ๒๕๕9 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ รับผิดชอบและปฏิบัติ และให้ใช้คําสั่งนี้แทน ดังนี้
๑. กลุ่มอํานวยการ
๑. นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการ
กลุ่มอํานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.๑ ควบคุม กํากับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือให้คําปรึกษา แนะนําบุคลากรในกลุ่มอํานวยการให้คําปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอความเห็นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานต่อรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกรอบงาน ดังนี้
(๑) งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
(๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(๓) งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(๔) งานจัดระบบบริหารสํานักงาน ดําเนินการจัดระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
และพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานการจัดระบบบริหารสํานักงาน งานการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )
(๕) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ และส่วนราชการในสังกัด
(๖) งานการสรรหา.../

๒

(๖) งานการสรรหา การแต่งตั้ง กรรมการและอนุกรรมการ ในระดับต่างๆ ทั้งภายในสังกัด
และนอกสังกัดประกอบด้วย
- การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ก.ศ.จ
- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
- การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (อ.ก.ศ.จ)
- คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ( กตปน. )
- งานดูแลระบบ Smart Obec และ My office
- งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กองทุนสวัสดิการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ กองทุนชลอ กองทุนสุทธิใจ
(7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่มิใช่งานของกลุ่มงานใดโดยเฉพาะ
(8) งานที่ปฏิบัตริ ่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางอมราพร สุริยะวรรณ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ ๑ กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
๒.1 งานสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (อ.ก.ศ.จ.)
2.2 งานสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.)
๒.๓ งานเลือกตัง้ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ( กตปน. )
๒.๔ งานเลือกตั้งของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกอนุกรรมการ ผู้แทน
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกตั้งหรือการสรรหาคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามแนวทางวิธีการที่กฎหมายกําหนด การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.
องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๕ งานการจัดระบบบริหาร ประกอบด้วย
(๑) งานจัดระบบบริหาร
(๒) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(๓) งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) งานควบคุมภายใน
(๕) งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒.๖ บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปฏิบัติภารกิจงานคุรุสภา
ประจําจุดบริการงานคุรุสภา ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๒.๗ งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการราช
๒.๘ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๙ บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๒.๑๐ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวอภิญญา.../

๓

๓. นางสาวอภิญญา จันโทสถ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ ๒ กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ งานยานพาหนะ
(๑) ควบคุมการตรวจสอบ กํากับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
(๒) จัดทําแฟ้มประวัติ การบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๑ คัน/๑ แฟ้ม
(๓) จัดทําตารางการใช้รถยนต์ราชการประจําวัน เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติการใช้รถ
(๔) ตรวจสอบเบื้องต้น บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการของบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒และเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๕) ตรวจสอบและกํากับ ดูแลให้รถราชการมีความพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดี
(๖) ดําเนินการจัดทํา พรบ. รถยนต์ และจดทะเบียน/ต่อทะเบียนรถราชการให้เป็นปัจจุบัน
(๗ ) สรุปรายงานการใช้รถยนต์ราชการ และน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ทุกสิ้นเดือน
3.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(3.๑) งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- ดําเนินการและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย เช่น โครงการส้วมสุขสันต์, โครงการ ๕ส
- เสนอปรับปรุงซ่อมแซมห้องทํางาน และบริเวณสํานักงาน
- วางแผน ดูแลการบํารุงรักษาสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณสํานักงาน
- ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ในสํานักงานให้ใช้การได้ดี
(3.๒) งานบริการอาคารสถานที่
- จัดทําตารางการใช้ห้องประชุม
- ควบคุมการใช้ห้องประชุมต่าง ๆ และอํานวยความสะดวกในด้านโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม แก่ผู้ขอใช้
๓.3 งานประสานการจําหน่ายสิ่งของต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือจําหน่าย รับของแจกจ่ายสิ่งของ
และการขอรับบริจาค/บัตรการกุศล
๓.4 การร่วมทําบุญกฐิน ผ้าป่า หรืองานศาสนาพิธีต่าง ๆ ที่แจ้งขอรับบริจาค
๓.5 งานการติดต่อประสานงานด้านการจัดพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
กรณีตัวบุคลากร/ลูกจ้างประจํา/พนักงาน / อัตราจ้าง และญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) เสียชีวิต
๓.6 จัดทําบัญชีคุมวันลาของผู้อํานวยการ,รองผู้อํานวยการ, ผู้อํานวยการกลุ่ม ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และบุคลากรของกลุ่มอํานวยการ
๓.7 สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และอัตราจ้าง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓.8 งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓.9 บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๓.10 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางฉันทนา…/

๔

๔. นางฉันทนา อ้อหิรัญ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ งานรักษาความปลอดภัย งานที่เกี่ยวกับศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจาก
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- จัดระบบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
กับสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัย ทันต่อเหตุการณ์ และรายงานสถานการณ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางมาตรการควบคุมป้องกันอัคคีภัย จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ
- จัดทําคําสั่งเวรยาม สมุดบันทึกการอยู่เวรยามสํานักงาน ตลอดจนเสนอรายงาน
การอยู่เวรยามให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
๔.๒ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และกรอกข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานใน website
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (e-report.energy.go.th)
ค่าสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
๔.3 งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔.4 บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๔.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. นายศตายุ วาดพิมาย ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ งานจัดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร จัดทําทะเบียน สื่อมวลชน และ
การกําหนดรูปแบบการติดต่อประสานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
๕.๒ งานสร้างเครือข่ายภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และวิเคราะห์
สรุปประเด็น เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ
๕.๓ จัดระบบบริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ให้เชื่อมโยงและให้บริการต่อสาธารณชน สถานศึกษา และส่วนกลาง
๕.๔ งานผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ เผยแพร่
ทางสื่อสารมวลชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการใน
รูปแบบต่าง ๆ และเว็บไซต์ ตามความเหมาะสม
๕.๕ งานบริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของเผยแพร่กิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ
๕.๖ งานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๕.๗ งานบริการข้อมูลข่าวสารและให้บริการเสียงตามสายภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เรื่องราว
ข้อมูลจากกลุ่มๆที่ประกาศให้บุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ๒ ช่วงคือ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๕๐ น.
๕.๘ การจัดรายการ วิทยุ(FM ๑๐๓.๗๕ MHz) เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต ๒ กิจกรรม
วันสําคัญในรอบสัปดาห์โดยประสานทุกกลุ่มงาน และจากสถานศึกษา
๕.๙ จัดทําวารสารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๕.๑๐ จัดทํา และปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มอํานวยการให้เป็นปัจจุบัน
.
5.11 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.../
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5.11 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
๕.๑2 งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖.นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
(๑) กํากับดูแล และปฏิบัติงานสารบรรณ (ทําหน้าที่สารบรรณกลาง
ในระบบสํานักงานดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec และ My Office)
ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
(๒) จัดทําเอกสารทะเบียนรับ – ส่ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจค้น
(๓) จัดเก็บคําสั่ง /ควบคุมทะเบียนคําสั่ง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
(๔) การดําเนินงานตามระเบียบงานสารบรรณ เช่น การจัดเก็บเอกสาร และทําหน้าที่เป็นธุรการกลาง
ในการทําลายเอกสารทุกสิ้นปีปฏิทิน ตามขั้นตอน และตามระเบียบงานสารบรรณ
๖.๒ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(1) งานประกันชีวิตกลุ่ม
(2) รับผิดชอบจัดทําบัญชี / ประสานงานเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ และกองทุนชลอ กองทุนสุทธิใจ
(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ธกส.)
โดยอํานวยความสะดวกให้ข้าราชการครูที่มาติดต่อเกี่ยวกับโครงการ
รวมทั้งจัดทํารายงาน การติดตามหนี้สินเพื่อรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
และรายงานงบต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทุกสิ้นปีปฏิทิน
๖.๓ งานดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec และ My Office
(๑) ขับเคลื่อนการใช้ระบบ Smart Obec และ My Office ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ใช้งานได้ดีเกิดประสิทธิภาพ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
(๒) ดูแลระบบ Smart Obec และ My Office ที่กลุ่มอํานวยการใช้ในระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบงานสารบรรณระบบการใช้ยานพาหนะ ระบบออกใบรับรอง
ระบบการมาปฏิบัติราชการ
6.4 งานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญตามประเพณีต่างๆ
6.5 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปฏิบัติภารกิจงานคุรุสภา
ประจําจุดบริการงานคุรุสภา ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๖.6 งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๖.7 บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๖.8 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นางสาวสุทิศา.../
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๗. นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิต ตําแหน่งอัตราจ้าง รับผิดชอบงาน ดังนี้
๗.๑ งานช่วยอํานวยการ
(๑) งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับคําสั่งย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ สํานักงานฯ อื่น กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทน
(๒) งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ โดยรับผิดชอบรวบรวมรายละเอียด
การมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่ม เพื่อจัดทําคําสัง่ มอบหมายงานในภาพรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ให้เป็นปัจจุบัน
(๓) งานประชุมภายในสํานักงาน
- งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชุม
- ดําเนินการ และประสานการจัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
(๔) การมอบอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน
๗.๒ งานการประสานงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประสาน
๗.๓ เสนอ ติดตาม โต้ตอบ และดําเนินการหนังสือราชการ ที่มิใช่งานของกลุ่มงานใดโดยเฉพาะ
๗.๔ ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๗.๕ กิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี วันสําคัญตามประเพณีต่างๆ
๗.๖ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๗.๗ บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๗.๘ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. นางสาวสุนิษา แก้วฟู ตําแหน่งอัตราจ้าง รับผิดชอบงาน ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ (และทําหน้าที่สารบรรณกลาง)
ตรวจสอบความถูกต้อง และกลั่นกรองชั้นความเร็วของหนังสือก่อนลงทะเบียนรับ
๘.๒ จัดทําเอกสารทะเบียนรับ–ส่ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจค้น
๘.๓ ส่งมอบหนังสือราชการให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดําเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
ด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน หนังสือราชการอื่นให้ส่งมอบเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (รอไปรษณีย์มาส่งหนังสือ)
๘.๔ ทําหน้าที่เบิกวัสดุสํานักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มอํานวยการ
๘.๕ ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือภายนอกก่อนนําส่งไปรษณีย์และจัดทํา
ใบนําส่งไปรษณีย์ เพื่อให้ทันส่งภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. ของทุกวันทําการ
๘.๖ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ตามที่ผู้รับผิดชอบงานหลักแนะนําให้ปฏิบัติ
8.7 กิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี วันสําคัญตามประเพณีต่างๆ
8.8 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร…/
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8.8 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘.9 งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๘.10 บริการผู้มาติดต่อราชการของกลุ่มอํานวยการ
๘.11 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นายสมส่วน โท่นเป้า ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยติดตั้ง ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทําความสะอาด โดยมีหน้าที่
(๑) เปิด-ปิดอาคารสํานักงานทุกอาคาร
(๒) ทําความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยอาคารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต ๒ ดังนี้
- ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
- ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- หน้าห้องของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
- ห้องพักของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
และห้องน้ํา
- ดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ และสวนหย่อม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทั้งหมด
- ทําความสะอาดลานจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์สํารอง กรณีที่ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์
ในขณะนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งการไปราชการแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา และให้กลับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายใน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกครั้ง
๙.๔ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติให้ใช้งานได้ดี
และควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะมีการประชุม
๙.๕ ช่วยจัดทําใบนําส่งและนําหนังสือราชการส่งไปรษณีย์ ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.ของทุกวันทําการ
๙.๖ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๙.๗ บริการต่าง ๆ และอํานวยความสะดวกการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
๙.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. นายมนตรี คําพุฒ ตําแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑๐.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยติดตั้ง ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๑๐.๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ตามตารางการใช้รถยนต์ที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะกําหนด
๑๐.๓ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข นข ๙๔๖, กค ๕๑๔๕ และ กง ๓๕๔๖ โดยดูแลบํารุงรักษา
ล้างทําความสะอาดรถยนต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา
๑๐.๔ ตรวจสอบสภาพรถ.../

๘

๑๐.๔ ตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษาสม่ําเสมอ โดยดูจากแฟ้มประวัติของรถยนต์ส่วนกลาง
ที่ตนเองรับผิดชอบและบันทึกให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะดําเนินการต่อไป
๑๐.๕ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันในแบบบันทึกประจําวันหลังกลับจากการเดินทาง
ไปราชการ หรือก่อนเลิกงานทุกวันราชการ
๑๐.๖ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. หรือก่อน
เวลาการเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที พร้อมบันทึกรายงานการตรวจความเรียบร้อยตามแบบที่
กําหนด ทุกวันก่อนเดินทางไปราชการ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะลงชื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วย
๑๐.๗ กรณีไม่ได้ขับรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติงานซ่อม บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ์
ไฟฟ้าในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ต่าง ๆ เช่น ล้างแผ่นกรองอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานสารบรรณ
การรับ-ส่งหนังสือ ตามที่ผู้รับผิดชอบงานหลักแนะนําให้ปฏิบัติ
๑๐.๘ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพและช่วยประสานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร ในการออกนอกพื้นที่กรณีที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๐.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๐.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นายมานัส พุทธแก้ววงศ์ ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยติดตั้ง ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๑๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ตามตารางการใช้รถยนต์ที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะกําหนด
๑๑.๓ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค ๖๕๑๘, กง ๘๙๕๔ โดยดูแลบํารุงรักษา
ล้างทําความสะอาดรถยนต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา
๑๑.๔ ตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษาสม่ําเสมอ โดยดูจากแฟ้มประวัติของรถยนต์ส่วนกลาง
ที่ตนเองรับผิดชอบและบันทึกให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะดําเนินการต่อไป
๑๑.๕ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันในแบบบันทึกประจําวันหลังกลับจากการเดินทาง
ไปราชการ หรือก่อนเลิกงานทุกวันราชการ
๑๑.๖ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. หรือก่อนเวลา
การเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที พร้อมบันทึกรายงานการตรวจความเรียบร้อยตามแบบที่กําหนด
ทุกวันก่อนเดินทางไปราชการ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะลงชื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
๑๑.๗ กรณีไม่ได้ขับรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาทําความสะอาดอุปกรณ์
ไฟฟ้าในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ต่าง ๆ เช่น ล้างแผ่นกรองอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานสารบรรณ
การรับ-ส่งหนังสือ ตามที่ผู้รับผิดชอบงานหลักแนะนําให้ปฏิบัติ
๑๑.๘ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพและช่วยประสานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร ในการออกนอกพื้นที่กรณีที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๑.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกัน.../

๙

๑๑.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นายประทีป เสือคํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยติดตั้ง ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๑๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ตามตารางการใช้รถยนต์ที่ผู้รับผิดชอบ
งานยานพาหนะกําหนด
๑๒.๓ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค ๑๗๙๓, กง ๕๗๒๔ บ ๗๘๗๕ โดยดูแลบํารุงรักษา
ล้างทําความสะอาดรถยนต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา
๑๒.๔ ตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษาสม่ําเสมอ โดยดูจากแฟ้มประวัติของรถยนต์ส่วนกลาง
ที่ตนเองรับผิดชอบและบันทึกให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะดําเนินการต่อไป
๑๒.๕ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันในแบบบันทึกประจําวันหลังกลับจาก
การเดินทางไปราชการ หรือก่อนเลิกงานทุกวันราชการ
๑๒.๖ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.
หรือก่อนเวลาการเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที พร้อมบันทึกรายงานการตรวจความเรียบร้อย
ตามแบบที่กําหนดทุกวันก่อนเดินทางไปราชการ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ
ลงชื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
๑๒.๗ กรณีไม่ได้ขับรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติงานซ่อม บํารุงรักษา ทําความสะอาด
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ต่าง ๆ เช่น
ล้างแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เอกสารงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ตามที่ผู้รับผิดชอบงานหลักแนะนําให้ปฏิบัติ
๑๒.๘ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพและช่วยประสานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร ในการออกนอกพื้นที่กรณีที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๒.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. นายปรีชา ดีแก้ว ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยติดตั้ง ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๑๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ตามตารางการใช้รถยนต์ที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะกําหนด
๑๓.๓ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค ๒๔๘๔, นข 2390 โดยดูแลบํารุงรักษา
ล้างทําความสะอาดรถยนต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา
๑๓.๔ ตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษาสม่ําเสมอ โดยดูจากแฟ้มประวัติของรถยนต์ส่วนกลาง
ที่ตนเองรับผิดชอบและบันทึกให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะดําเนินการต่อไป
๑๓.๕ บันทึกรายงาน.../

๑๐

๑๓.๕ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันในแบบบันทึกประจําวันหลังกลับจาก
การเดินทางไปราชการ หรือก่อนเลิกงานทุกวันราชการ
๑๓.๖ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. หรือก่อนเวลา
การเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที พร้อมบันทึกรายงานการตรวจความเรียบร้อยตามแบบที่กําหนด
ทุกวันก่อนเดินทางไปราชการ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะลงชื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
๑๓.๗ กรณีไม่ได้ขับรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติงานซ่อม บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ์
ไฟฟ้าในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ต่าง ๆ เช่น ล้างแผ่นกรองอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานสารบรรณ
การรับ-ส่งหนังสือ ตามที่ผู้รับผิดชอบงานหลักแนะนําให้ปฏิบัติ
๑๓.๘ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพและช่วยประสานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร ในการออกนอกพื้นที่กรณีที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๓.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. นางจิตรา โท่นเป้า ตําแหน่งอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทําความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑๔.๑ ทําความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นล่าง (กลุม่ อํานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยทําความสะอาดพื้น ฝ้า เพดาน และเช็ดกระจกให้สะอาด)
๑๔.๒ รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดห้องน้ําชาย และหญิงด้านหน้าอาคาร และด้านหลังอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๔.๓ ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น แก้วน้ํา จาน ช้อน ในห้องผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ห้องประชุมหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
๑๔.๔ ห้องพักของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และห้องน้ํา
๑๔.๕ ดูแลรักษาของใช้สํานักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ํา จานรอง ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้
๑๔.๖ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทําความสะอาด และดูแลเบิกให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานตามตารางการจ่ายวัสดุของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๔.๗ ปฏิบัติงานบริการต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งให้บริการน้ํา อาหารว่าง
ให้ผู้มาติดต่อ และผู้ที่มาประชุม
๑๔.๘ รักษาความสะอาด และทําความสะอาดบริเวณตู้รับหนังสือราชการ, โรงครัว,
ห้องถ่ายเอกสารด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๔.๙ ช่วยส่งมอบหนังสือราชการที่ผ่านการลงรับจากผู้รับผิดชอบงานหลัก ให้กับกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง ๒ ช่วงคือ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
(รอไปรษณีย์มาส่งหนังสือ) โดยเปลี่ยนกับนางอมรรัตน์ เชียงแทน
๑๔.๑๐ ช่วยจัดทําใบนําส่งไปรษณีย์ และนําหนังสือราชการส่งไปรษณีย์
ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. ของทุกวันทําการ
๑๔.๑๑ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.๑๒ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. นางอมรรัตน์...

๑๑

๑๕. นางอมรรัตน์ เชียงแทนตําแหน่งอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทําความสะอาด
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑๕.๑ ทําความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยอาคารพาเจริญ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,
ศูนย์ประสานงานเด็กต่างด้าว,กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา,
กลุ่มนโยบายและแผน) โดยทําความสะอาดพื้น ฝ้า เพดาน และเช็ดกระจกให้สะอาด
๑๕.๒ รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดห้องน้ําชาย และหญิง ในอาคารพาเจริญ
๑๕.๓ ทําความสะอาดห้องประชุมทีลอซู ให้สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๕.๔ ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น แก้วน้ํา จาน ช้อน ในห้องประชุมหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
๑๕.๕ ดูแลรักษาของใช้สํานักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ํา จานรอง ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้
๑๕.๖ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทําความสะอาด และดูแลเบิกให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานตามตารางการจ่ายวัสดุของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๕.๗ ปฏิบัติงานบริการต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งให้บริการน้ํา อาหารว่าง
ให้ผู้มาติดต่อ และผู้ที่มาประชุม
๑๕.๘ รักษาความสะอาด และทําความสะอาดบริเวณตู้รับหนังสือราชการ, โรงครัว,
ห้องถ่ายเอกสารด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๕.๙ ช่วยส่งมอบหนังสือราชการที่ผ่านการลงรับจากผู้รับผิดชอบงานหลัก ให้กับกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง ๒ ช่วงคือ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
(รอไปรษณีย์มาส่งหนังสือ) โดยเปลี่ยนกับนางจิตรา โท่นเป้า
๑๕.๑๐ ช่วยจัดทําใบนําส่งไปรษณีย์ และนําหนังสือราชการส่งไปรษณีย์ ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.
ของทุกวันทําการ
๑๕.๑๑ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๕.๑๒ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. นายทาย สะขัดอ้อย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่บริการรักษา
ความปลอดภัยในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีหน้าที่ประจําทุกวัน ดังนี้
- วันปฏิบัติราชการตามปกติ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. และ
ผลัดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.
- วันหยุดราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. และ
ผลัดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.
โดยในการขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ให้มีหน้าที่ดังนี้
๑๖.๑ ให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยมารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย
๑๖.๒ ทําหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่นําเข้า-ออกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑๖.๓ จดบันทึกบุคคล และหมายเลขยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์) เข้า - ออก
หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบ บันทึก และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันจันทร์
๑๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจ และเข้มแข็ง
๑๖.๕ ลงชื่อขึ้นปฏิบัต.ิ ../

๑๒

๑๖.๕ ลงชื่อขึ้นปฏิบัติราชการทุกครั้งด้วยตนเอง กรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาขึ้นเวรได้ ต้องแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และอนุมัติ จึงจะสามารถหยุดได้
๑๖.๖ มีหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนนายสมชาย สีหมื่น กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๖.๗ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ กําหนด
๑๖.๘ ดูแล รักษาความสะอาดภายในป้อมยาม และบริเวณรอบ ๆ ป้อมยามให้สะอาด เรียบร้อย
๑๖.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๖.๑๐ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. นายสมชาย สีหมื่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่บริการรักษา
ความปลอดภัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีหน้าที่ประจําทุกวัน ดังนี้
- วันปฏิบัติราชการตามปกติ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. และ
ผลัดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.
- วันหยุดราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. และ
ผลัดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.
โดยในการขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ให้มีหน้าที่ดังนี้
๑๗.๑ ให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยมารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย
๑๗.๒ ทําหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่นําเข้า-ออกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑๗.๓ จดบันทึกบุคคล และหมายเลขยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์) เข้า - ออก
หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบ บันทึก และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันจันทร์
๑๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจ และเข้มแข็ง
๑๗.๕ ลงชื่อขึ้นปฏิบัติราชการทุกครั้งด้วยตนเอง กรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาขึ้นเวรได้
ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และอนุมัติ จึงจะสามารถหยุดได้
๑๗.๖ มีหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนนายวัชรินทร์ อุปรี กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๗.๗ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ กําหนด
๑๗.๘ ดูแล รักษาความสะอาดภายในป้อมยาม และบริเวณรอบ ๆ ป้อมยามให้สะอาด เรียบร้อย
๑๗.๙ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๗.๑๐ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเลขานุการ.../

๑๓

งานเลขานุการ
๑.นางระพีพร ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน รับผิดชอบงาน
เลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ดังนี้
๑.๑ จัดทําบัญชีการควบคุมกําหนดการปฏิบัติงาน กําหนดการประชุม และกําหนดการ
นัดหมายงานของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๒ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะอื่นๆ
ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๓ ตรวจสอบกลั่นกรองงาน จัดลําดับงาน จัดชั้นความเร็วของงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ
เพื่อนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๔ งานคุมเลขที่ และรับผิดชอบออกเลขที่เกียรติบัตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๕ ดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๖ ติดต่อประสานงาน การปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
มอบหมาย
๑.๗ เตรียมเอกสารการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
๑.๘ ควบคุมการใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๕๓๑๙๓๐
๑.๙ รวบรวมหนังสือ เอกสาร ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑.๑๐ งานที่ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ถ้าผู้ได้รับมอบหมายงานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้มีการมอบหมายงานและปฏิบัติหน้าที่
แทนกันได้ ดังนี้
(๑) นางอมราพร สุริยะวรรณ กับ นางสาวอภิญญา จันโทสถ
(๒) นางฉันทนา อ้อหิรัญ
กับ นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
(๓) นางระพีพร ทองคํา
กับ นายศตายุ วาดพิมาย
(๔) นางสาวสุทิศา วิริยะนิมติ ร กับ นางสาวสุนิษา แก้วฟู
(๕) นางจิตรา โท่นเป้า
กับ นางอมรรัตน์ เชียงแทน
(๖) นายสมชาย สีหมื่น
กับ นายทาย สะขัดอ้อย

๒.กลุ่มนโยบาย.../

๑๔

๒.กลุ่มนโยบายและแผน
๑. นางชุติมา มีพัฒนะ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน กลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบาย
และแผน และรับผิดชอบตามกรอบงานของกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้
๑. งานธุรการ
๑.๑ งานสารบรรณ
๑.๒ งานประสานงานและให้บริการ
๑.๓ งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๑.๔ งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๒. งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑ งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๓ งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๔ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. งานนโยบายและแผน
๓.๑ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
๓.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๓.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๕ งานจัดทําแผนเศรษฐกิจ
๓.๖ งานจัดทําแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
๓.๗ งานจัดทําแผนโรงเรียนชายแดน
๓.๘ งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. งานวิเคราะห์งบประมาณ
๔.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
๔.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
๔.๓ งานจัดสรรงบประมาณ
๔.๔ งานบริหารงบประมาณ
๕. งานติดตามประเมินและรายงานผล
๕.๑ งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
๕.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)
๕.๓ งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการตามดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๖. งานเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางชนกชนม์.../

๑๕

๒. นางชนกชนม์ มั่งลําพูน ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลําดับที่ ๑ กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
๑.๑ วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๕ จัดทํานโยบายจุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชนและสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจน
เผยแพร่สู่สารธารณชน
๑.๖ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๗ เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
๑.๘ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
2. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
2.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.๒ ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๔ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี
2.๕ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน
2.๗ ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
2.๘ สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
2.๙ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
3. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.๑ ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
3.๒ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.๓ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.๔ จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
3.๕ จัดทําแผนปฏิบัต.ิ ../

๑๖

3.๕ จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.๖ ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด
3.๗ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
4. งานจัดตั้งยุบรวมเลิก ขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.๑ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนและ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.๒ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษาและความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
4.๓ จัดทําแผนจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.๔ ดําเนินการจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ กี่ยวข้อง
4.๕ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลําดับที่ ๒ กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ( โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก , งบดําเนินงาน-รายการ
ค่าพาหนะยุบรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย และแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ
๑.๒ สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ
๑.4 คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ
๑.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
๑.6 จัดทําคําของบประมาณประจําปี
๑.7 ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ
๑.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. งานจัดสรรงบประมาณ (โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก , งบดําเนินงาน - รายการค่าพาหนะยุบรวม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
๒.๒ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและเกณฑ์ที่กําหนด
๒.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
๒.๔ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
3. งานจัดทําแผนพัฒนา.../

๑๗

3. งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.๒ ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
3.๓ วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดย
ใช้เทคนิคของ School Mapping
3.๔ กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.๕ กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.๖ กําหนดผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จเป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
3.๗ นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.๘ เผยแพร่ประกาศต่อสารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
3.๙ สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.๑๐ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
4. งานจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประจําปี
4.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ทบทวนภารกิจ ข้อมูลสารสนเทศและกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
4.๒ จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4.๓ นําเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน
4.๕ ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
4.๖ สนับสนุนและช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสถานศึกษา
4.๗ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
5. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก
5.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.๒ ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดําเนินงาน
5.๓ วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษาและประเมินสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ตั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping
5.๔ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.๕ กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา
5.๖ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน / โครงการ
5.๗ นําเสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.๘ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
5.๙ สนับสนุนช่วยเหลือ.../

๑๘

5.๙ สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
5.๑๐ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ
6. งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการศึกษาแบบบูรณาการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ทบทวนภารกิจ ข้อมูลสารสนเทศ และวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีกระทบต่อการจัดการศึกษา
6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการแต่งตั้งคณะทํางาน
6.3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.4 จัดทําโครงการ/กิจกรรมดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เพือ่ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
6.5 เสนอแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาตามเห็นชอบ
6.6 ประสานการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
6.7 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
๗. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการโรงเรียนชายแดน
๘. ผู้ช่วยงานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา)
๙. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
๙.๑ งานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๙.๑.๑ ศึกษากฎหมายระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําข้อมูลคณะอนุกรรมการฯเช่นรายชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์เพื่อติดต่อ
ประสานงาน
- จัดทําเอกสารหนังสือคู่มือการปฏิบัตงิ านของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
๙.๑.๒ รวบรวมศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์กรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
ตามอํานาจหน้าที่และบทบาทที่กําหนด
๙.๑.๓ จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ตามกรอบ
อํานาจหน้าที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
- จัดทําแผนปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่โดยแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฯ
- แจ้งเวียนแผนปฏิทินการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๙.๑.๔ รวบรวมกลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อจัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
๙.๑.๕ จัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
๙.๑.๖ แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ
๙.๑.๗ ติดตามผล.../

๑๙

๙.๑.๗ ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เขตพื้นที่และรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
๙.๑.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
๙.๒ งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
๙.๒.๑ ศึกษาแนวปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๒ จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคในการจัด
การศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙.๒.๓ ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุมข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง
๓ องค์คณะบุคคล
๙.๒.๔ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
๙.๓ งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
๙.๓.๑ ศึกษาแนวปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙.๓.๒ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์เขตพื้นทีก่ ารศึกษารวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นทีเ่ พื่อ
ประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาและการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สูงขึ้น
๙.๓.๓ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตพื้นที่
และการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
๙.๓.๔ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และนําผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคลตามกฎหมาย
๙.๓.๕ รวบรวมและเผยแพร่
๑๐. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๔. นายพรเทพ เกื้อเม่ง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลําดับที่ ๓ กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษากลุ่มหรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสํารวจ
และรายงานข้อมูล
๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๑.๓ คณะกรรมการประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอผู้อํานวยการฯพิจารณากรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ
เอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขแล้วนําเสนอ
ผู้อํานวยการฯ พิจารณาใหม่
๑.๕ จัดทํารายงาน.../

๒๐

๑.๕ จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
๑.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน กศจ./สพฐ.
๒. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
๒.๑ การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ
๒.๑.๒ สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑.๓ คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิต
ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
๒.๑.๕ จัดทําคําของบประมาณประจําปี
๒.๑.๖ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ
๒.๑.๗ ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ
๒.๑.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามประเมินผลและรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ การประสานส่งเสรมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
๒.๒.๑ ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสําหรับ
การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา
๒.๒.๒ วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพื่อมิให้มีความซ้ําซ้อน
ในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ
การสนับสนุนฯ
๒.๒.๔ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษารับทราบ
เพื่อดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
๒.๒.๕ รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
๓. งานจัดสรรงบประมาณ
๓.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
๓.๑.๒ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและเกณฑ์ที่กําหนด
๓.๑.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจําปี
๓.๑.๕ สํานักงานเขต.../

๒๑

๓.๑.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี
๓.๒ การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
๓.๒.๑ วิเคราะห์นโยบายเป้าหมายผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปีเพื่อให้เป็น
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน
๓.๒.๒ การกําหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณของหน่วยงาน
และสถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
๓.๒.๓ การกําหนดแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา
๓.๒.๔ จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติเพื่อจัดทําเอกสารแผนฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ
๓.๒.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
๓.๒.๖ การติดตามประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
๔. งานบริหารงบประมาณ(การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
๔.๑ ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงาน
จากสถานศึกษา
๔.๒ คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี
๔.๓ วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไข
ความสําเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภท
งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
๔.๔ กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
๔.๕ จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
๔.๖ เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่ายและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
๔.๗ เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
๔.๘ รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๙ แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดําเนินการ
๔.๑๐ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
๕. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. นางนิธินันท์.../

๒๒

๕. นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลําดับที่ ๔
กรณีผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑. งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์สพฐ.
๑.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ จัดทําแผนกํากับติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแผนกํากับติดตามการติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุก
ระดับเพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน
๑.๑.๓ จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
๑.๑.๔ เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
๑.๑.๕ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual Report)
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
๑.๒ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี
๑.๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒.๒ การประสานแผนการติดตามกํากับนิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัดในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
๑.๒.๓ จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒.๔ วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา
๑.๒.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
๑.๒.๖ การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา)
๒.๑ ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๒ ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
๒.๑.๓ ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
๒.๑.๔ สรุปผลการ.../
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๒.๑.๔ สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
๒.๑.๖ สรุปผลการดําเนินงาน
๒.๒ ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ
๒.๒.๒ ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปพัฒนา
งานองค์กร
๒.๒.๓ สรุปผลการดําเนินงาน
๒.๓ ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
๒.๓.๒ สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ
๒.๓.๓ ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๒.๓.๔ สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
๒.๓.๕ รายงานผลการประเมิน
๓. งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑ ศึกษาสภาพการดําเนินงานโดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๓.๓ ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
๓.๕ ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
๓.๖ เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและส่งเสริมให้นําไปใช้
ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล ตําแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานธุรการนโยบายและแผน
รับผิดชอบงานดังนี้
๑. งานสารบรรณ
๑.๑ นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง
หนังสือราชการ
๑.๒ รับ – ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการ รับ-ส่ง
หนังสือด้วยระบบ My-office กลุ่มงานนโยบายและแผนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย
- รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ My-office
- เสนอผู้อํานวยการ…/
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- เสนอผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
- เสนอผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม
๑.๓ ตรวจสอบการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางเว็บไซด์ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุม
การส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
๑.๕ สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง
๒. งานประสานงานและให้บริการ
๒.๑ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสํานักงานและกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๒.๒ ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงานทําให้ระบบ
มีประสิทธิภาพ
๒.๓ ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุม่ นโยบาย
และแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๔ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
๓. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนและข้อมูลด้านอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๓.๒ จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๔ จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๕ สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
๔. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔.๑ การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
๔.๒ การรวบรวมกลั่นกรองจัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
๔.๓ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
๔.๔ สรุปและรายงานผล
๕. งานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. งานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๗. งานการจัดทําข้อมูลนักเรียนประจําพักนอน , งานจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
และงบดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียนพักนอน
๘. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ศูนย์เทคโนโลยี…/
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3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๑. นายศุภกิจ ภู่จันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หน้าที่วางแผน มอบหมายงาน กํากับ
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน และรับผิดชอบตามกรอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒) ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
(๕) พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๗) ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๓) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(๑) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไป
ตามเวลาและเงื่อนไข
(๒) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
(๓) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิคส์
(๔) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ติดตามประเมิน.../

๒๖

(๕) ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
๑.๔ งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(๑) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
(๒) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องติดตามประเมินและรายงานผลการ
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๕ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๒) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
(๓) ปรับปรุงติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน
(๔) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่องตลอดจนมี
ระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯที่อาจจะเกิดขึ้น
(๕) ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
๑.๖ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. นายพิษณุ สวนเอก ตําแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ผู้ช่วย ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
(๒) ผู้ช่วย ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๓) ผู้ช่วย ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๔) ผู้ช่วย ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
(๕) ผู้ช่วย พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๖) ผู้ช่วย ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๗) ผู้ช่วย ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ผู้ช่วยจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) ผู้ช่วยดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓ งานบริการ.../

๒๗

๒.๓ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสํานักงาน เขต
พืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทํางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
(๓) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการ
ให้บริการ
(๔) พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
(๕) ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๔ กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการเรียนรู้
(๑) สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๒) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๓) สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๕) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๖) ติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๓) ผูช้ ่วยติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(๑) ผู้ช่วยจัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
(๒) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิคส์
(๓) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
(๔) ผู้ช่วยติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
๒.๖ งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(๑) ผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
(๒) ผู้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องติดตามประเมินและรายงาน
ผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๗ งานประสาน.../

๒๘

๒.๗ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ผู้ช่วยพัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
(๒) ผู้ช่วยปรับปรุงติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน
(๓) ผู้ช่วยจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯที่อาจจะเกิดขึ้น
(๔) ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
๒.๘ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. นายพงศกรณ์ ทองคํา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ วิจัย มอบหมาย ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ให้คําปรึกษา จัดระบบงาน ติดต่อประสานงานกลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.๑ งานธุรการ : สารบรรณ
๑.๒ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน
ศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๑.๔ งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๑.๕ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๑.๖ งานส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๑.๗ งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.๘ งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑.๙ งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมการป้องกันแก้ไข และ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๑๐ งานวิเทศสัมพันธ์
๑.๑๑ งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
๑.๑๒ งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๓ งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวเฉลิมศรี.../
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๒. นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ชุมชน องค์กร
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว
๒.3 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
๒.4 งานจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร และชาวเล
๒.5 งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
2.6 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริงานการจัดการศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์
2.7 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.8 งานความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
(๒) งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
(๓) งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.9 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(๑) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
(๒) งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(๓) งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
(๔) งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2.10 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
2.11 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา(ทักษะชีวิต, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
๒.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบตั ิราชการแทน
นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๓. นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหน้าที่วางแผน
วิเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
(๑) งานส่งเสริมให้มีการกําหนดวิธีและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
(2) งานสํามะโนนักเรียน, การศึกษาภาคบังคับ, หลักสูตรแกนกลาง
(3) งานการรับนักเรียน จัดทําแผนการรับนักเรียน และเขตบริการ
(4) งานรายงานผลการรับนักเรียน การเข้าเรียน การจบการศึกษา
(5) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา จัดเก็บ ยกเลิก ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของสํานักงาน
(6) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ งาน ปพ.๓, งานยกเลิก ปพ.
(7) งานการจัด.../
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(7) งานการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
(8) งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
(9) งานจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
๓.๒ งานแนะแนวการศึกษาต่อ และข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด ของการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ
๓.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ
และตามอัธยาศัย
๓.๔ งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๕ งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ ของสถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา
๓.๖ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
3.7 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กมีความสามารถพิเศษ
และนักเรียนในโควตาพิเศษ (โควตาเรียนต่อ)
3.8 งานการขอกําหนดสถานะให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีสถานภาพทางทะเบียนราษฎร์
และสัญชาติ
3.9 งานความร่วมมือการจัดการศึกษากับองค์กรศาสนาและเอกชน
3.10 งานการจัดการศึกษาสายอาชีพและทวิศึกษา
3.11 งานประสาน ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด, คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.12 ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๓.13 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๓.14 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.๑ งานส่งเสริมงาน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(๑) งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร
(๒) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
(๓) งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน
เด็กเยาวชนในสถานศึกษา

5.2 งานวิเทศสัมพันธ์.../
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5.2 งานวิเทศสัมพันธ์
(๑) งานวิเทศสัมพันธ์
(๒) งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
5.3 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(1) งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และนางณิชยา วงศ์อุทุมพร
ปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
5. นางณิชยา วงศ์อุทุมพร ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 งานส่งเสริมงาน สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
(๑) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(๒) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
5.2 งานโครงการอาหารกลางวัน
5.3 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๑) งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
(๒) งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
5.5 งานรักษาความปลอดภัย งานที่เกี่ยวกับศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจาก
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและสถานศึกษา
5.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.7 ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติ
ราชการแทนนางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
5.8 ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางรติรัตน์ เนกขัมม์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหน้าที่วางแผน ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
6.๑ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยรวม สนับสนุน
งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักเรียน และงานกิจการพิเศษ มีหน้าที่เป็นหัวหน้า
งานธุรการ
6.๒ งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ Smart Obec และ My Office ทําหน้าที่
สารบรรณกลาง ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.๓ ระบบงานสารบรรณ งานข้อมูลสารสนเทศ
6.4 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
6.5 งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.6 สนับสนุนงาน.../
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6.6 สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริม
กิจการพิเศษ
6.7 งานประสานและเกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก ที่ไม่สอดคล้องกับงานใดของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
6.8 งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
6.9 งานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
6.๑0 งานการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
6.๑1 งานจําหน่ายนักเรียน งานมูลนิธิ CCF
6.๑2 งานกรณีย้ายนักเรียน, ติดตามนักเรียน
6.๑3 งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
6.14 งาน Moe awards
6.๑5 งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
6.16 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
6.17 งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
6.๑8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.19 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางระพีพร ทองคํา
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7. นางระพีพร ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.๑ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.๒ งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ E-office และ My Office
7.๓ ระบบงานสารบรรณ งานข้อมูลสารสนเทศ
7.๔ งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.๕ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
7.๖ งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.๗ สนับสนุนงานกิจการนักเรียน
7.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางรติรัตน์ เนกขัมม์
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
8. นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ ตําแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.๑ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.๒ งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ Smart Obec, และ My Office
8.๓ ระบบงานสารบรรณ งานข้อมูลสารสนเทศ
8.๔ งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.๕ งานประชาสัมพันธ์.../
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8.๕ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
8.๖ งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.๗ สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
8.๘ งานเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
8.๙ งานการให้การอนุญาตสํานักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจําเป็นไม่สามารถ
เรียนในระบบได้
8.๑๐ การซื้อแบบพิมพ์ , งานบันทึกการประชุมภายในกลุ่ม
8.11 งานยกเลิก ปพ. สพป. / สพม. และหน่วยงานการศึกษาอื่น
8.๑2 ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.๑3 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวอัจฉรา อุปการะ
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
8. นางสาวอัจฉรา อุปการะ ตําแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.๑ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.๒ งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ Smart Obec, และ My Office
8.๓ ระบบงานสารบรรณ งานข้อมูลสารสนเทศ
8.๔ งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.๕ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
8.6 งานรายงานผลการรายงาน กพด.
8.7 งานสรรหาอัตราจ้าง งบโครงการพระราชดําริ
8.8 งานเสนอของบประมาณ โครงการพระราชดําริ
8.9 งานข้อมูลสารสนเทศ โครงการพระราชดําริ
8.10 สนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.11 สนับสนุนงานกิจการพิเศษ
8.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติราชการแทน นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
กรณีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติราชการ
แทน ตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ ๑ นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ลําดับที่ ๒ นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
ลําดับที่ ๓ นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
ลําดับที่ ๔ นางณิชยา วงศ์อุทุมพร
ลําดับที่ 5 นางรติรัตน์ เนกขัมม์
ลําดับที่ 6 นางระพีพร ทองคํา
5. กลุ่มนิเทศติดตาม.../
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5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒มีหน้าที่
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา และตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็นข้อเสนอแนะในงาน ตามอํานาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน ๗ กลุ่มงาน ก่อนเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒ ดังนี้
๑.๑ การปฏิบัติงานธุรการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๔ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
การศึกษา
๑.๕ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑.๖ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๙ ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๐ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก
เขียนได้และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
๑.๑๒ โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑.๑๓ โครงการจัดสอบ A-NET , GAT , PAT
๑.๑๔ โครงการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
๑.๑๕ โครงการ RRC. (Read Right For Child)
๑.๑๖ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอินทิรา ประดับชัย ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (การศึกษาปฐมวัย)
๒.๓ การพัฒนาคุณภาพ.../
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๒.๓ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๔ โครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง/เด็กปฐมวัย
๒.๕ โครงการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย
๒.๖ โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๒.๗ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
๒.๘ โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยสนามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง
(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
๒.๙ โครงการวิจัยโรงเรียนนําร่องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย/
ระดับประถมศึกษา (สสวท.)
๒.๑๐ โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM)
๒.๑๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย(EF)
๒.๑๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมจิตศึกษาโรงเรียนในสังกัด
และครูบรรจุใหม่
๒.๑๓ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๒.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑๕ ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/
กลุ่มแม่กุ - มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด จํานวน ๖ กลุ่มโรงเรียน
๓. นางสาวอินทิรา ประดับชัย ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ แทน นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.๓ การปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปการเรียนรู้
๓.๔ โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง
๓.๕ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓.๖ โครงการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
๓.๗ โครงการ RRC (Read Right for child) คณิตศาสตร์
๓.๘ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
๓.๘.๑ กิจกรรมยุวกาชาด
๓.๘.๒ ค่านิยม ๑๒ ประการ
๓.๘.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.๙ กระบวนการ.../

๓๖

๓.๙ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
๓.๑๐ การพัฒนาโรงเรียน ICU
๓.๑๑ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๓ ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่ม ข้อมือเหล็ก/กลุ่มแม่ก-ุ มหาวัน/
กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาดจํานวน ๖ กลุ่มโรงเรียน
๔. นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทน นางจันทนา ทองอ่วม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๔.๒ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล ระดับชาติ
๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
๔.๖ โครงการทดสอบทางการศึกษา และประเมินการใช้ข้อสอบกลาง
๔.๗ โครงการทดสอบทางการศึกษา และประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)
๔.๘ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
๔.๙ โครงการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
๔.๑๐ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
๔.๑๑ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๔.๑๒ การส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์
๔.๑๓ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑๔ ประสานงานการจัดการศึกษาการนิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน พบพระ-วาเล่ย-์ รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/ กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแม่สอดท่าสายลวด/กลุม่ แม่ปะ-แม่กาษา/กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดงจํานวน ๗ กลุ่มโรงเรียน
๕. นางจันทนา ทองอ่วม ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวโสภา สุขวิทยา
ภรณ์ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๕.๒ ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศ ในเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๓ จัดทําแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕.๔ ดําเนินการ.../

๓๗

๕.๔ ดําเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
๑) พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๒) จัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนํา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๕.๕ จัดทําสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
๕.๖ โครงการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยทางการศึกษา
๕.๗ สนับสนุนและพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้
๕.๘ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ )
๕.๙ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๕.๑๐ โครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๕.๑๑ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๕.๑๒ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เศรษฐศาสตร์)
๕ .๑ ๓ โ คร งก ารส่ งเส ริ ม การ จั ด ก าร เรี ย นรู้ กิ จ ก รรม ส ห กรณ์ ใน โ รง เรี ย นต้ น แบ บส ห กร ณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๕.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๕ ประสานงานการจัดการศึกษาและนิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/
กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดง
จํานวน ๗ กลุ่มโรงเรียน
๕.๑๖ โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (CAI)
๕.๑๗ โครงการห้องสมุดโรงเรียน
๕.๑๘ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๕.๑๙ โครงการทรูปลูกปัญญา
๕.๒๐ โครงการ Tablet เพื่อการศึกษาไทย
๕.๒๑ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๕.๒๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๕.๒๓ การสํารวจความต้องการ และจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
๕.๒๔ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว ,
แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา,โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ,โรงเรียนแกนนําทักษะอาชีพ)
๕.๒๕ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

๖. นางสาวโสภา…/

๓๘

๖. นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๖.๒ ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๓ จัดทําแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖.๔ ดําเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลาย
๖.๕ จัดทําสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย การนิเทศ
๖.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๖.๗ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖.๘ ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖.๙ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๖.๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
๖.๑๑ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๖.๑๒ โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖.๑๔ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๖.๑5 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖.๑6 ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/ กลุ่มแม่ก-ุ มหาวัน/
กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด จํานวน ๖ กลุ่มโรงเรียน
๗. นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศคนที่ ๒ และปฏิบัติหน้าที่
แทนนางอุบลรัตน์ บุญลือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
๗.๑ วิจัย และพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
๗.๒ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูข้ องผู้เรียน
๗.๓ ประสานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
๗.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๗.๕ ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๗.๖ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๗.๗ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ)
๗.๘ การพัฒนาคุณภาพ.../

๓๙

๗.๘ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)
๗.๙ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศติดตามการดําเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (PEER CENTER)
๗.๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
๗.๑๑ โครงการห้องเรียนสีเขียว
๗.๑๒ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๗.๑๓ โรงเรียนวิถีพุทธ
๗.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๗.๑๕ ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย-์ รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/
กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/
กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดง จํานวน ๗กลุ่มโรงเรียน
๘. นางอุบลรัตน์ บุญลือ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศคนที่ ๑ และปฏิบัติหน้าที่แทน
นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๘.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๘.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๘.๓ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม
๘.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (L.D.)
๘.๕ การดําเนินงานศิลปหัตถกรรมและวิชาการนักเรียน
๘.๖ ดําเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม
๘.๗ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๘.๘ โครงการโรงเรียนสุจริต
๘.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๘.๑๐ ประสานงานการจัดการศึกษา และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/
กลุ่มแม่ก-ุ มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด จํานวน ๖ กลุ่ม โรงเรียน
๘.๑๑ ดําเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๘.๑๒ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
๘.๑๓ ส่งเสริมพัฒนาการ.../

๔๐

๘.๑๓ ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) โดย
๘.๑๓.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศ
ทางการจัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๘.๑๓.๒ ศึกษาการบริหารการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) ทั้งในและ
ต่างประเทศ
๘.๑๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
พิเศษ(การจัดการเรียนรวม) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนพิการและสถานศึกษาโดย
๘.๑๓.๓.๑ พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) ได้
๘.๑๓.๓.๒ พัฒนาครูให้สามารถคัดกรอง คัดแยก จัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) และขอสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สําหรับนักเรียนพิการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
การดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อเด็กพิการเรียนรวมได้
๘.๑๓.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูป้ กครองชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๘.๑๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนรับเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียนรวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมและมีขีดจํากัดสําหรับนักเรียนพิการให้น้อยที่สุด
๘.๑๕ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาพิเศษ เช่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตและจังหวัด โรงเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ
๘.๑๖ ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิการเรียนรวมโดย
๘.๑๖.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๘.๑๖.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
๘.๑๕.๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่ วกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ
๘.๑๕.๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ

๘.๑๖.๓ พัฒนาครู.../

๔๑

๘.๑๖.๓ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทําหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวัดประเมินผลและการรายงานผล
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ศักยภาพและความต้องการจําเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาของนักเรียนพิการเรียนร่วม
๘.๑๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๘.๑๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๘.๑๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) โดย
๘.๑๗.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
เรียนรวมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการเรียนรวม
๘.๑๗.๒ ดําเนินการวิจัยการบริหารจัดการเรียนร่วม หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมและ
สื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียนพิการ
๘.๑๗.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรวม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมและสื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียนพิการ
๘.๑๗.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนรวมและสื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียนพิการ
๘.๑๗.๕ นําผลการวิจัยไปพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวม หลักสูตรการจัด
การเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม
และสื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียนพิการ
๘.๑๘ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) โดย
๘.๑๘.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๘.๑๘.๒ กําหนดแนวทางและจัดทําเครื่องมือการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๘.๑๘.๓ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ
(การจัดการเรียนรวม)และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๑๘.๔ ประเมินผลการจัดการเรียนรวม
๘.๑๘.๕ พัฒนารูปแบบ สื่อนวัตกรรมสําหรับการนิเทศการนิเทศกํากับ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)

๘.๑๙ สรุปรายงาน.../

๔๒

๘.๑๙ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
เสนอต่อผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง และสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
ในภาพรวมเมื่อสิน้ ปีงบประมาณและสิ้นปีการศึกษา
๘.๒๐ ประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ่ม
๘.๒๑ ปฏิบัติงาน/โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้
๘.๒๒ รับผิดชอบการปฏิบัติงานหัวหน้าศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๘.๒๓ รับผิดชอบการดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์
๘.๒๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นางกรรวี ทองสองแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรรณภัทร กองมณี ในกรณีปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้ และให้มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๙.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล การรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ ตามระบบ
Smart Obec ,My Office และตามระบบที่กําหนด
๙.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ภายในกลุ่มนิเทศฯ
๙.๓ ปฏิบัติงานเลขานุการ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มนิเทศฯ
๙.๔ จัดทําทะเบียนคุมและนําเสนอการขออนุญาตไปราชการของบุคลากร ภายในกลุ่มนิเทศฯ
๙.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ เอกสารประกอบ และนําเสนอแฟ้มงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
๙.๖ รับ จ่าย และแจกเอกสาร หนังสือ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามที่กําหนดให้กับสถานศึกษา
๙.๗ ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ
๙.๘ ปฏิบัติงานการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๙.๙ ปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๙.๑๐ ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๙.๑๑ ประสานงานให้บริการและดูแลอํานวยความสะดวกเรื่องการปฏิบัติงานธุรการ
ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม
๙.๑๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเรียนร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้
๙.๑๓ รวบรวมและจัดระบบ สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมไว้เผยแพร่
และให้บริการแก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น
๙.๑๔ พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)
๙.๑๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่มนิเทศฯ
(กลุ่มงานนิเทศ,งานการศึกษาพิเศษ) และตามที่ได้รับมอบหมาย
๙.๑๖ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานเอกสารการประชุม ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๙.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นางพรรณภัทร…/

๔๓

๑๐. นางพรรณภัทร กองมณี ตําแหน่ง อัตราจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างรายปี ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวทิฆัมพร คําน่าน ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
และให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่กําหนด และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ตรวจสอบหนังสือจากสารบรรณกลางในระบบ Smart Obec และ My office
๑๐.๒ การรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ฯ ตามระบบที่กําหนด
๑๐.๓ นําเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อการตรวจสอบและลงนามตามลําดับ
๑๐.๔ ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ และจัดทําสําเนาหนังสือราชการ เอกสารอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐.๕ ช่วยปฏิบัติงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการของกลุ่มนิเทศฯ
๑๐.๖ ปฏิบัติหน้าที่แจ้ง เวียนคําสั่ง หนังสือราชการแก่บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนิเทศฯ
๑๐.๗ ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ
๑๐.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่ม
(กลุ่มงานวัดผล,กลุ่มงานสื่อและช่วยงานเลขา ก.ต.ป.น.) และกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นางสาวทิ ฆั ม พร คํ า น่ า น อั ต ราจ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า งลู ก จ้ า งรายปี ตํ า แหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ดี ด
ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกรรวี ทองสองแก้ว
ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๑.๑ ปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ ตามระบบที่กําหนด
๑๑.๒ ควบคุม ดูแลระบบปฏิบัติการ Smart Obec เว็บไซต์และMy Office ของกลุ่มนิเทศฯ
๑๑.๓ ประสานงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ
๑๑.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ
๑๑.๕ ปฏิบัติงานการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๖ ปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่ม
(กลุ่มงานหลักสูตร,กลุ่มงานประกันและช่วยงานเลขา ก.ต.ป.น.) และกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ให้ นางกรรวี ทองสองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๒. ทีมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง(Read Right For Child) ประกอบด้วย
๑.นายญาณวุฒิ ฟองใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย ช่วยราชการ สพป.ตาก เขต ๒
๒.นายประดิษฐ์ สุนนั ต๊ะ
ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง ช่วยราชการ สพป.ตากเขต๒
๓.นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา
ครูโรงเรียนแม่สอด ช่วยราชการ สพป.ตาก เขต ๒
๔.นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
ครูโรงเรียนแม่สอด ช่วยราชการ สพป.ตาก เขต ๒
๕.นายนพชัย สิทธิ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ช่วยราชการ สพป.ตาก เขต ๒
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๒.๑ โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง
๑๒.๒ โครงการประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนห้องเรียนสาขา
๑๒.๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยสําหรับห้องเรียนสาขา
๑๒.๔ ศึกษา วิเคราะห์.../

๔๔

๑๒.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง สําหรับห้องเรียนสาขาใน สพป.ตาก เขต ๒
๑๒.๕ ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สําหรับห้องเรียนสาขาใน สพป.ตาก เขต ๒
๑๒.๖ ขับเคลื่อนนวัตกรรม RRC พัฒนาครูแกนนํา ครูต้นแบบด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและปฐมวัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสานงานการจัดการศึกษา
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนทีมีโรงเรียนสาขาและห้องเรียนสาขา
ได้แก่ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา/กลุ่มแม่ระมาด/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/
กลุ่มพบพระ-วาเล่ย-์ รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและของสถานศึกษาในสังกัด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่อาจจะทําให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย
การตรวจสอบภายในที่
เพียงพอมีการสอบทานที่ดี สามารถที่จะทําให้การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
ประหยัด ให้คําปรึกษาแนะนําอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน
แก่หน่วยงานต่างๆพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มกี ารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญในด้าน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบข่ายภารกิจ มีดังนี้
๑. งานตรวจสอบภายใน
๑.๑ งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
๑.๒ งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ
-การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
-การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
-การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
-การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)
-การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
-การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
-การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
๑.๓ งานให้คําปรึกษา
๒. งานบริหารการตรวจสอบ
๒.๑ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
๒.๒ งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๓. งานธุรการและสารสนเทศ

๑. นางอมราพร.../

๔๕

๑. นางอมราพร สุริยะวรรณ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
จัดระบบงาน ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน กลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ
ตามกรอบงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑. ควบคุม กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร ตรวจสอบและกลั่นกรองงานก่อนนําเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๒. งานบริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภายใน
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้มีความถูกต้อง ข้อมูลน่าเชื่อถือ และการดําเนินงานมีการปฏิบัติ
งานที่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย
๓. งานวางแผนและจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวระยะเวลา๓-๕ ปี แผนกลยุทธ์ แผนการ
ตรวจสอบประจําปีแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบและงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๔. ควบคุม กํากับติดตาม งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาตามประเภท
การตรวจสอบ ได้ แ ก่ การตรวจสอบทางการเงิ น บั ญ ชี (Financial
Audit) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
(Operational Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบพิเศษ
(Special Audit)การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information
Technology Audit) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit
๕. งานตรวจสอบการเงินการบัญชี การเบิกจ่ายเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ด้านการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ ฯลฯ
- ด้านบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด รายงานเงินคงเหลือ ทะเบียนคุม เงินฝากธนาคาร
๖. งานตรวจสอบและสอบทาน วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และรายงาน
การเงินบัญชีระบบGFMIS ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
๗. งานตรวจสอบการดําเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุสถานศึกษา
- การตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ นโยบายของ สพฐ.
- การบันทึกบัญชีของสถานศึกษา รายงานเงินคงเหลือประจําวัน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอก
การตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่กําหนด
- การตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์,
การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
๘. งานสอบทานและการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
๙. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งรายงาน สพฐ.ตาม
กําหนด และจัดส่งรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. (ARS)
๑๐. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในประจําปี สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นางอมราพร.../

๔๖

๒. นางอมราพร สุริยะวรรณ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ รับผิดชอบงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑. งานธุรการรับ-ส่งหนังสือราชการและงานสารสนเทศ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องมือและกระดาษทําการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. งานตรวจสอบการเงินการบัญชี การเบิกจ่ายเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามที่สพฐ.กําหนด
- ด้านการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ
เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา ฯลฯ
- ด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบและ
จําหน่ายพัสดุประจําปี
๔. งานตรวจสอบการดําเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุสถานศึกษา ดังนี้
- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี, เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
- การตรวจสอบเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน
๕. งานบริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด
๖. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ
๗. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการกลยุทธ์ของกลุ่มนโยบายและแผน
7. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๑. นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน วางแผน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้อง ติดต่อประสานงานและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และตรวจสอบงานกลั่นกรองงานนําเสนอผ่านรอง
ผู้อํานวยการฯ ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารการเงิน การบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
๑.๒ ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี, งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๑.๓ ตรวจสอบการอนุมัติขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
๑.๔ ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
๑.๕ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๑.๖ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ONE STOP SERVICE และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทุกวันทําการ
๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑.๘ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และตัดยอดเงินงบประมาณ
๑.๙ จัดทําใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
และรายงานเงินกันเหลื่อมปีต่อสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๐ ลงนามออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทของ สพป.ตาก เขต ๒
๑.๑๑ งานตรวจสอบ.../

๔๗

๑.๑๑ งานตรวจสอบรายละเอียดแบบคําขอกําหนดสํานักงานที่ตั้งในเขตพื้นที่พิเศษ
และรวบรวมเสนอคลังจังหวัด
๑.๑๒ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑.๑๓ ดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารการเงิน
๒. นางเพ็ญประกาย ยะล้อม ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ควบคุมและดําเนินวางฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภท ตามระบบ GFMIS
๒.๒ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเบิกเงินค่าจ้างประจํา
ของลูกจ้างประจํา
๒.๓ ดําเนินการเบิกเงินพื้นที่พิเศษของข้าราชการครู และลูกจ้างประจํา
๒.๔ เบิกเงินเลื่อนวิทยฐานะ เงินเพิ่มครองชีพ
๒.๕ เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเต็มขั้น
๒.๖ การเบิกเงินปรับวุฒิ เลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๗ ดําเนินการจัดทํา รายละเอียดการรับจ่ายเงินของข้าราชการในสังกัด เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
ทุกสิ้นเดือน ในระบบการจ่ายเงินเดือน E-Money
๒.๘ ดําเนินการหักเงินเดือนส่งให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติให้หัก
๒.๙ จัดทําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภ.ง.ด. ๑ก ประจําปี
๒.๑๐ ดําเนินการเบิกเงินและนําส่งเงินสมาชิก กบข., เบิกเงินสมทบ กสจ. ของลูกจ้าง
๒.๑๑ จัดทําทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๒ วางฎีกาเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน นางเพชรรัตน์ ศุภเสน
และนางสาวอรชุมา มณีศรี ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. นางสาวอรชุมา มณีศรี ตําแหน่งอัตราจ้างพนักงานการเงิน รับผิดชอบงานดังนี้
๓.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการสมัครสมาชิกข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการลาออก
๓.๒ จัดเรียงเอกสารการเบิกจ่ายเงินพื้นที่พิเศษของข้าราชครูและลูกจ้างประจํา
๓.๓ จัดทําหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย ของข้าราชการย้ายต่างหน่วยเบิก
ให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔ จัดทําทะเบียนคุมคําสั่งย้าย คําสั่งลาออกจากราชการ คําสั่งบรรจุใหม่ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓.๕ บันทึกบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๖ บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นประจําปี และคําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงในบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
และบัตรตรวจจ่ายค่าจ้างของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําในสังกัด
๓.๗ ดําเนินการจัดทํา รายละเอียดการรับจ่ายเงินของข้าราชการในสังกัด เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
ทุกสิ้นเดือน ในระบบการจ่ายเงินเดือน E-Money
๓.๘ จัดทําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําปีในส่วนลูกจ้างชั่วคราว
๓.๙ งานสวัสดิการ…/

๔๘

๓.๙ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทําหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน
เพื่อขอสินเชื่อธนาคาร
(๑) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู (ธนาคารออมสิน)
(๒) โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ธนาคารออมสิน)
(๓) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ “โครงการบ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.”
(๔) โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
(๕) โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการแบบไม่มีเงินฝาก)
(๖) โครงการอเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจํา ของธนาคารกรุงไทย
(7) โครงการกรุงไทยธนวัฏ
๓.๑๐ ดําเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้าง งบบุคลากรและงบดําเนินงานทุกโครงการ
๓.๑๑ ดําเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการพระราชดําริ ลูกเสือ
๓.๑๒ ดําเนินการเบิกเงินช่วยเหลือพิเศษและดําเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข.
๓.๑๓ ดําเนินการเบิกเงินค่าตอบแทน (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
๓.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไปธนาคารทุกวันพฤหัสบดี และปฏิบัติหน้าที่แทน
นางเพ็ญประกาย ยะล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔. นางเพชรรัตน์ สุภเสน ตําแหน่ง อัตราจ้างพนักงานการเงิน รับผิดชอบงานดังนี้
๔.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับทําประกันสังคมของลูกจ้าง สพป.ตาก เขต ๒ ดังนี้
๔.๑.๑ ติดตาม – นําส่งแบบขึ้นทะเบียนของผู้ประกันตน (แบบ สปส.๑-๐๓)
ในกรณีที่มีการรับลูกจ้างมาปฏิบัติงานใหม่
๔.๑.๒ จัดทํารายละเอียดการนําเงินสมทบประกันสังคมประจําเดือน (แบบ สปส.๑-๑๐)
๔.๑.๓ จัดทําหนังสือแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (แบบ สปส.๖-๐๙) ในกรณีที่ลูกจ้างลาออก
๔.๑.๔ จัดทําทะเบียนคุมการนําส่งเงินประกันสังคม การเริ่ม–ลาออก ของลูกจ้าง
๔.๒ การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์
๔.๓ ตรวจสอบหลักฐาน บันทึก ขออนุมัติเบิกจ่ายและทํางบหน้าการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร (One Stop Service)
๔.๔ จัดทําหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
ข้าราชการบํานาญ
๔.๕ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินต่างๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๔.๖ จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงินและทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ายทุกประเภท
๔.๗ แจ้งโอนเงินให้กับโรงเรียนทางระบบ E-Office
๔.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ไปธนาคารทุกวันพุธ) และปฏิบัติหน้าที่
แทนนางเพ็ญประกาย ยะล้อม และนางสาวอรชุมา มณีศรี ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

งานบริหารงานบัญชี…/

๔๙

งานบริหารงานบัญชี
๕. นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ ตรวจสอบกํากับการจัดทําบัญชี แยกประเภททั่วไป ตามระบบ GFMIS
๕.๒ ตรวจสอบกํากับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ในระบบ GFMIS
๕.๓ งานเบิก-จ่ายค่าเช่าบ้านและจัดทําทะเบียนคุมผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๕.๔ ตรวจสอบงบประมาณก่อนตัดจ่ายในระบบ GFMIS
๕.๕ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว การรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจําวัน และนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทุกวันที่มีการรับจ่าย
๕.๖ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการและนําเสนอผู้บังคับบัญชาทุกวันที่มีการรับจ่าย
๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๖. นางนันทกา มั่งลําพูน ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานดังนี้
๖.๑ งานบันทึกบัญชีทั้งระบบและรายงานที่เกี่ยวข้องทุกบัญชี
๖.๒ การจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบมือ และนําเสนอทุกสิ้นเดือน
๖.๓ จัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการเงินต่างๆ
๖.๔ จัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างและในระบบ GFMIS
๖.๕ การจัดทําตรวจสอบเบิกจ่ายเงินฝากคลังและเงินมัดจําประกันสัญญาและทะเบียนต่างๆ
๖.๖ การรับเงิน การตัดจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
๖.๗ จัดทําสรุปรายงานการเทียบยอดธนาคาร (Statement) นําเสนอทุกสิ้นเดือน
๖.๘ การรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ประจําวัน (RPTW01)
๖.๙ การตรวจสอบหลักฐานและเบิกเงินในระบบ GFMIS ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๑๐ ตรวจสอบหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนใช้สอย
๖.๑๑ ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารงานบัญชี
๖.๑๒ การเบิกจ่ายและรายงานเงินอุดหนุนของ สพฐ. และเบิกแทนหน่วยงานอื่น
๖.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี
และนางสาวเบญจวรรณ หมื่นวัง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๗. นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี ตําแหน่ง อัตราจ้างพนักงานบัญชี รับผิดชอบงานดังนี้
๗.๑ จัดทําเอกสารยืมเงินนอกงบประมาณ และเงินยืมในงบประมาณ
๗.๒ ตรวจสอบการเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๗.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ไปธนาคารทุกวันศุกร์) และปฏิบัติหน้าที่
แทนนางนันทกา มั่งลําพูน และนางสาวเบญจวรรณ หมื่นวัง ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๘. นางสาวเบญจวรรณ.../

๕๐

๘. นางสาวเบญจวรรณ หมื่นวัง ตําแหน่ง อัตราจ้าง พนักงานบัญชี รับผิดชอบงานดังนี้
๘.๑ งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๘.๒ จัดทําเงินยืมเงินทดรองราชการและจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๘.๓ รายงานเงินทดรองราชการทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
๘.๔ จัดทําทะเบียนรับจ่ายเงินโอนประจํางวดและประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
๘.๕ จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายตามเงินโอนประจํางวด
และนําเสนอทุกสิ้นเดือน
๘.๖ จัดทํางบหน้า การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด นําเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
๘.๗ จัดพิมพ์สรุปงบหน้าการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด
๘.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ไปธนาคารทุกวันจันทร์) และปฏิบัติงาน
แทนนางนันทกา มั่งลําพูน และนางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี ในกรณีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
งานบริหารงานพัสดุ
๙. นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๔
๙.๕
๙.๖
๙.๗

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
จัดทําทะเบียนคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และนําเสนอทุกเดือน
ดําเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จัดทําทะเบียนคุมและสรุปข้อมูลการเข้าบ้านพักอาศัยและบ้านพักครู
ดําเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอน รื้อย้าย อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนใน สังกัด
จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สํานักงานงบพัฒนาตามบริบทของ สพป.ตาก เขต ๒
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวราตรี อินสุยะ
และนางสาวอัญชลี เทพสนิท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๐. นางสาวราตรี อินสุยะ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานดังนี้
๑๐.๑ สร้างข้อมูลหลักผู้ขายจัดทําใบ P.O. ในระบบ GFMIS (งบลงทุนของโรงเรียน)
๑๐.๒ ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๓ เบิกจ่ายงบที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ / จัดจ้างในส่วนของโรงเรียนในสังกัด
ในระบบ GFMIS (งบลงทุน)
๑๐.๔ จัดทําข้อมูลหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบํานาญ (สรจ.๖) ส่งกรมบัญชีกลางไม่เกิน
วันที่ ๕ ของทุกเดือนในระบบบําเหน็จบํานาญ E-Pension
๑๐.๕ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการบํานาญ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา
๑๐.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการบํานาญ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา (กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ตาย)
๑๐.๗ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด เพื่อนําไปเป็นหลักประกัน
การกู้เงินของข้าราชการบํานาญ
๑๐.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์
และนางเมธาพร สุรเดช ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๒. นางเมธาพร.../

๕๑

๑๒. นางเมธาพร สุรเดช ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานดังนี้
๑๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๒.๒ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๒.๓ สร้างข้อมูลหลักผู้ขายจัดทําใบ P.O. ในระบบ GFMIS
๑๒.๔ ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๕ ดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ทุกวิธีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต ๒ ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ
๑๒.๖ เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ และในส่วนของโรงเรียนในสังกัดในระบบ GFMIS
๑๒.๗ ดําเนินการจําหน่ายพัสดุประจําปี และรายงานพัสดุประจําปี
๑๒.๘ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุประจําปี
๑๒.๗ ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารงานพัสดุ
๑๒.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS และดูแลควบคุมให้ความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานในเครื่อง Terminal
๑๒.๙ ดําเนินการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
๑๒.๑๐ วางเบิกเงินในระบบ GFMIS ที่ผ่านการตรวจสอบทุกประเภทรายการ
๑๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวราตรี อินสุยะ
และนางสาวอัญชลี เทพสนิท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๓. นางสาวอัญชลี เทพสนิท ตําแหน่ง อัตราจ้าง พนักงานพัสดุ รับผิดชอบงานดังนี้
๑๓.๑ จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ พร้อมนําเสนอทุกสิ้นเดือน
๑๓.๒ จัดทําใบเบิกพัสดุ และจัดทําเอกสารการได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์
๑๓.๓ จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบเบิก และทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ทุกวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๑๓.๔ จัดทําใบยืมครุภัณฑ์และรวบรวมจัดเก็บตามระบบบัญชี
๑๓.๕ จัดพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑๓.๖ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ สพป.ตาก เขต ๒
๑๓.๗ จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบและไว้ที่ปลอดภัย
๑๓.๘ จัดทําใบเบิกวัสดุ และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้เป็นหมวดหมู่
๑๓.๙ พิมพ์งานเอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานพัสดุ
๑๓.๑๐ จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์และทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมลงรหัสเลขหมาย
และนําเสนอทุกสิ้นเดือน
๑๓.๑๑ เบิกวัสดุครุภัณฑ์ ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์
๑๓.๑๒ ช่วยงาน นางเมธาพร สุรเดช กรณีเร่งด่วน
๑๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไปธนาคารทุกวันอังคาร และปฏิบัติหน้าที่แทน
นางเมธาพร สุรเดช ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. กลุ่มบริหารงานบุคคล.../

๕๒

8. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางจันจิรา มงคล ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลกลั่นกรองงาน
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานธุรการของกลุ่มบริหารงาน ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
๑.๒ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
๑.๓ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๑.๔ งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๑.๕ งานพัฒนาบุคลากร
๑.๖ งานวินัยและนิติการ
๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. นายพัชรพงศ์ คําฤทธิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้างานธุรการ โดยรับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ งานธุรการ และทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผ่านทางระบบ Smart Obec และ My Office
๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 งานควบคุม กํากับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.4 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลทางเว็ปไซด์
2.5 ตรวจสอบหนังสือราชการของสพฐ. ก.ค.ศ. โรงเรียน ทางเว็บไซด์
2.6 การขอมีบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.7 ส่งรายชื่อข้าราชการครูและข้าราชการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและเชียวชาญ
2.8 การออกหนังสือรับรองบุคคล และหนังสือรับรองความประพฤติ
2.9 การรายงานพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
2.10 งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
๒.11 รับผิดชอบเว็บไซด์ของกลุม่บริหารงานบุคคล
๒.๑3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานวางแผนอัตรากําลัง.../

๕๓

งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
3. นางชัชญาภา แหวเมือง ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้า
งานการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหน่ง โดยรับผิดชอบงานดังนี้
3.๑ การกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
3.๒ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ให้สูงขึ้น
3.๓ การประเมินค่างานเพื่อกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
3.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวนพพรินใจยะสิทธิ์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้า
งานภารกิจและแผนอัตรากําลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา โดยรับผิดชอบงาน
ดังนี้
4.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
4.๒ จัดทําแผนอัตรากําลังของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
จาก ก.ศ.จ. เขตพื้นที่การศึกษา
4.๓ จัดทําข้อมูลอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่ง
4.๔ การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.๕ งานมาตรการกําหนดกําลังคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกําหนด)
4.๖ งานเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจําที่มิใช่ลกั ษณะงานจ้างเหมาบริการ
4.๗ จัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.๘ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง (ขอปรับปรุงตําแหน่งครูผู้สอนเป็นตําแหน่ง
ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร.หรือปรับปรุงตําแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. เป็น ครูผู้สอน)
4.๙ การตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.๑๐ การศึกษา วิเคราะห์ และสํารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
4.๑๑ การปรับเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจํา
4.๑๒ การตัดโอนอัตรากําลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจํา
4.๑๓ งานบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.๑๔ การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา
4.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานสรรหา.../
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งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. นายชัยวุฒิ บัวพันธ์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิ าร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้างานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.๑ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5.๑.๑ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2)
5.๑.๒ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่
5.๑.๓ การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับราชการใหม่
๖5๑.๔ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้อํานวยการสถานศึกษา,
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
5.๒ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.๓ งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. นายชัยวุฒิ บัวพันธ์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รับผิดชอบ ดังนี้
6.๑ การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.๒ การสรรหา เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วราวในสํานักงาน
6.๓ จัดทําทะเบียนคุมพนักงานราชการ จํานวน ๑๓๕ อัตรา
6.๔ จัดทําทะเบียนคุมลูกจ้าง (ครูอัตราจ้าง) ทุกประเภท และประสานการเบิกจ่าย
ค่าจ้างกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
- ครูอัตราจ้างขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน ๖๑ อัตรา
- ครูอัตราจ้างโรงเรียน,ห้องเรียนสาขา ในโครงการพระราชดําริ จํานวน ๕๔ อัตรา
- ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาขาดแคลนครู จํานวน ๙๒ อัตรา
6.๕ จัดทําทะเบียนคุมลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการภารโรง ทุกประเภท และประสานการ
เบิกจ่ายค่าจ้างกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
- นักการภารโรงงบประมาณของ สพฐ. (งบปกติ) จํานวน ๑๙อัตรา
- นักการภารโรงโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (SP ๒) จํานวน ๓๙อัตรา
6.๖ งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
6.๗ งานคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
6.๘ การคัดเลือกโรงเรียนทุนทุกประเภท
6.๙ งานดําเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
6.๑๐ จัดทําทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติทําการสอนใน
ห้องเรียนสาขา และโรงเรียนสาขา
6.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนา.../

๕๕

งานพัฒนาบุคลากร
7. นางสาวศรีมาลา ยศงาม ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้า
งานพัฒนาบุคลากร โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
7.๑.๑ การฝึกอบรมทุกประเภท/ทุกโครงการ
7.๑.๒ งานลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
7.๑.๓ การสํารวจ วิเคราะห์ สภาพความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา
7.๑.๔ การจัดทําแผนและประสานแผนการเกี่ยวกับการจัดอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
7.๑.๕ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทุกตําแหน่ง
7.๒ การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.๓ การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
7.๔ คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
7.๕ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
7.๖ งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
7.๗ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุม อบรม สัมมนา
7.๘ งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
7.๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
7.๑๐ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
8. นายชัยวุฒิ บัวพันธ์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
8.๑ งานแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา
8.๑.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา
8.๒ การคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
8.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.๔ การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.๕ งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่ง
8.๖ งานออกจากราชการ
8.๖.๑ การลาออกจากราชการ
8.๖.๒ การให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ (ขาดคุณสมบัต,ิ ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
8.๖.๓ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8.๗ การจัดทําข้อมูลการแต่งตั้ง ย้าย โอนเพื่อนําเสนอ อ.ก.ศ.จ. เขตพื้นที่การศึกษา
8.๘ งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.รรผอ.สพท
8.๙ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.๑๐ ประสาน…/

๕๖

8.๑๐ ประสานการดําเนินการประชุม อ.ก.ศ.จ.และ ก.ศ.จ.กับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
และ สพป.ตาก เขต ๑
8.๑๑ รวบรวมวาระการประชุมของ สพป.ตาก เขต ๒ อ.ก.ศ.จ.และ ก.ศ.จ. เสนอศึกษาธิการ
จังหวัดตากเพื่อนําเสนอที่ประชุม
8.๑๒ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
9. นางสาวกาญจนา ทองคํามา ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้างานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดยรับผิดชอบงานดังนี้
9.๑ งานบําเหน็จความชอบ
9.๑.๑การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา
/การเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ
9.๑.๒ การจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจํา
9.๑.๓ การขอถือจ่ายอัตราเงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอจ่ายเพิ่มเติม
9.๑.๔ เงินเดือนและค่าตอบแทน
9.๑.๕ งานการเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีและการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี
9.๒ การจัดทําข้อมูลรายบุคคล (P – OBEC)
9.๓ จัดทําบัญชีถือจ่าย เงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
9.๔ จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
9.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑0. นางจันทร์ฉาย จันน้อย ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญการ รับผิดชอบงานดังนี้
๑0.๑ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑0.๑.๑ การจัดทํา ก.พ. ๗ และรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจํา
๑0.๑.๒ การจัดทําข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑0.๑.๓ การควบคุมการเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างประจํา
๑0.๑.๔ การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
๑0.๒ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑0.๒.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
๑0.๒.๒ งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑0.๒.๓ จัดทําทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
๑0.๒.๔ จัดทําทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑0.๒.๕ งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑0.๒.๖ งานขอแก้ไขคําผิดในราชกิจจานุเบกษา
๑0.๒.๗ งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์

๑0.๓ งานบริการบุคคล…/

๕๗

๑0.๓ งานบริการบุคคล
10.๓.๑ การขอยกเว้นขอรับราชการทหาร
๑0.๓.๒ การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑0.๓.๓ การขอหนังสือรับรอง
๑0.๓.๔ การขออนุญาตลาอุปสมบท
๑0.๓.๕ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๑0.๔ การจัดทําข้อมูลรายบุคคล (P – OBEC)
๑0.๕ งานขอปรับวุฒิการศึกษา
๑0.๖ ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
๑0.๗ งานดําเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
๑0.๘ งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
๑0.9 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑1.นางสาวกาญจนา ทองคํามา ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ(ปฎิบัติหน้าที่แทน)
๑1.๑ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๑1.๒ งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๑2. นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน ตําแหน่ง นิติกร ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานวินัยและ
นิติกร โดยรับผิดชอบงานดังนี้
๑2.๑ งานวินัย การส่งเสริมวินัย และการดําเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
๑2.๒ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑2.๓ งานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
12.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
13. นางสาวสุดธิดา หมอกมืด ตําแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานดังนี้
๑3.1 งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงานวินัยและนิติการ
๑3.2 จัดทําและสนับสนุนการจัดทําเอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกัน
การกระทําความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑3.3 การสืบหาหลักทรัพย์ และการบังคับคดีของหน่วยงานอื่น
๑3.4 การรายงานการไปราชการของผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑3.5 การออกหนังสือรับรองบุคคล และหนังสือรับรองความประพฤติ
๑๓.6 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑3.7 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑4. ถ้าผู้ได้รับมอบหมาย…/

๕๘

๑4. ถ้าผู้ได้รับมอบหมายงานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้มีการมอบหมายงาน
และปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ดังนี้
๑4.๑ นางจันจิรา มงคล
กับ นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
๑4.๒ นางสาวกาญจนา ทองคํามา กับ นางสาวจันทร์ฉาย จันน้อย
๑4.๓ นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
กับ นางจันจิรา มงคล/นางสาวกาญจนา ทองคํามา
๑4.๔ นางสาวศรีมาลา ยศงาม
กับ นายพัชรพงศ์ คําฤทธิ์
๑4.๕ นายพัชรพงศ์ คําฤทธิ์
กับ นางสาวจันทร์ฉาย จันน้อย
14.6 นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์ กับ นางชัชญาภา แหวเมือง
14.7 นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
กับ นางสาวสุดธิดา หมอกมืด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(นายอโณทัย ไทยวรรณศรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

๕๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการกลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ที…่ ………………......…………..วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
รับผิดชอบและปฏิบัติ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ตามที่กลุ่มอํานวยการได้แจ้ง และประสานกับกลุ่มทุกกลุ่มพิจารณาจัดทําข้อมูลการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรภายในกลุ่มรับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน แล้วแจ้งให้กลุ่มอํานวยการทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งฯใหม่ นั้น
บัดนี้ กลุ่มอํานวยการ ได้ดําเนินการจัดทําร่างคําสั่งใหม่ สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕60
เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในร่างคําสั่งที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
กลุ่มอํานวยการพิจารณาแล้วเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๑. โปรดพิจารณาลงนามในคําสั่งฯ
๒. ขออนุญาตสําเนาคําสั่งเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากร สพป.ตาก เขต ๒ ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร )
อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2

