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คำสังส
่ ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
ที่ 32/2561
เรือ่ ง มอบหมำยหน้ำทีร่ บั ผิดชอบของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
-------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงโยกย้ำย
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง จึงต้องมีกำรปรับเปลีย่ นกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรให้มคี วำมเหมำะสมกับกำร
ปฏิบตั งิ ำน
ดังนัน้ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทีไ่ ด้รบั
มอบหมำยเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 จึงมอบหมำยหน้ำทีก่ ำรปฏิบตั งิ ำน
และ
ควำมรับผิดชอบให้ขำ้ รำชกำรและลูกจ้ำง สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ปฏิบตั ิ
ดังรำยละเอียดแนบท้ำยคำสังนี
่ ้ คำสังใดขั
่ ดหรือแย้งกับคำสังนี
่ ้ ให้ใช้คำสังนี
่ ้แทน
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2561

(นำยภูมพิ ทั ธ เรืองแหล่)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

2

รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่ รบั ผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

กลุ่มอานวยการ
1. นางสมคิ ด เมืองสอน ตาแหน่ ง นักจัดการงานทัวไปช
่
านาญการพิ เศษ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรทุกภำรกิจงำนตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำรกลุ่มอำนวยกำร
ทัง้ ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุ น และภำรกิจพิเศษอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้เป็ นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมปฏิบตั ิ ของทำงรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ แี ละเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแล กำกับติดตำมและนิเทศกำรปฏิบตั งิ ำน กำรวินิจฉัยสังกำรงำนในกลุ
่
่มอำนวยกำร
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ นโยบำยและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
2. ตรวจสอบ กลันกรองงำนที
่
เ่ ป็ นงำนหลัก หรืองำนยำกมำก - มำกทีส่ ุด หรืองำนสำคัญมำก ถึงมำกทีส่ ุด
หรืองำนทีม่ นี ิตสิ มั พันธ์กบั บุคคล หรือส่วนรำชกำรภำยนอกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
และรับผิดชอบงำนในกลุ่มอำนวยกำรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับ เพื่อพิจำรณำสังกำร
่
3. มอบหมำยงำน ให้คำปรึกษำงำนและแก้ไขปั ญหำในกำรปฏิบตั งิ ำนและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ของข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงในส่วนรำชกำรกลุ่มอำนวยกำร
4. งำนนโยบำยของผูบ้ งั คับบัญชำ
5. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. หำกไม่อยูห่ รืออยูแ่ ต่ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้ นางชโลทร กองพันธ์ ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ อง
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
2. นางชโลทร กองพันธ์ ตาแหน่ ง นักจัดการงานทัวไป
่ ชานาญการพิ เศษ (เลขที่ตาแหน่ ง อ2)
ปฏิบตั หิ น้ำที่ รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรและหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ให้มหี น้ำที่
ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน กำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มอำนวยกำร ทัง้ ภำรกิจหลัก
ภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุ นและช่วยเหลือภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และ
ตรวจสอบกลันกรองงำน
่
ทีเ่ ป็ นงำนหลัก งำนรองและงำนสนับสนุน ทีเ่ ป็ นงำนยำกมำก หรืองำนสำคัญมำก
หรืองำนทีม่ นี ิตสิ มั พันธ์ กับบุคคล หรือส่วนรำชกำรภำยในทีต่ อ้ งใช้ควำมชำนำญกำรพิเศษ และรับผิดชอบงำน
ในกลุ่มอำนวยกำร เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรหรือสังกำร
่
และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
2.1 การเลือกตัง้ และสรรหาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
2.1.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลนิเทศกำรศึกษำ(กตปน.)
2.1.2 กำรสรรหำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
2.1.3 งำนดำเนินกำรเกีย่ วกับ กำรสรรหำและเลือกตัง้ คณะกรรมกำรคุรสุ ภำ
2.1.4 งำนดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินงำนสหกรณ์/ผูแ้ ทนสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
2.1.5 งำนกลุ่มสถำนศึกษำในเขตพืน้ ที่ ประกำศแต่งตัง้ คณะกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำในเขตพืน้ ที่
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2.1.6 งำนประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
2.1.7 งำนดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร/สมำชิกวุฒสิ ภำ
2.2 งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
2.2.1 งำนรักษำควำมปลอดภัย อำคำรสถำนที่ กำรจัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย
2.2.2 งำนพัฒนำปรับปรุงสภำพภูมทิ ศั น์ภำยในสำนักงำนให้ดสู วยงำม ร่มรืน่ น่ ำอยู่
2.2.3 งำนตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษำ อำคำรสถำนทีต่ ่ำง ๆให้อยูใ่ นสภำพแข็งแรง ปลอดภัย
2.3 การจัดระบบบริ หารราชการ
2.3.1 กำรจัดระบบบริหำรให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำนักงำนเพื่อให้เป็ นสำนักงำนที่ตน้ แบบในด้ำน
กำรให้บริกำร
2.3.2 งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
1) วิเครำะห์ภำรกิจ กำหนดกลุ่มผูร้ บั บริกำรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูร้ บั บริกำรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีค่ รอบคลุมทุกกลุ่ม
2) มีช่องทำงรับฟั งและรับรูค้ วำมต้องกำรของผูร้ บั บริกำรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมำ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของช่องทำงสื่อสำรดังกล่ำว
3) พัฒนำระบบกำรรวบรวมและจัดกำรข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย
โดยมีกำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ วิเครำะห์เพื่อกำหนดวิธกี ำรและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูร้ บั บริกำรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที
2.3.3 งำนพัฒนำองค์กร
1) ศึกษำวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรปฏิบตั งิ ำน สภำพปั จจุบนั ปั ญหำและควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำ
องค์กรของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2) กำหนดแนวทำงพัฒนำองค์กรให้ครอบคลุม โครงสร้ำง บุคคล กลยุทธ์และเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับสภำพปั ญหำและควำมต้องกำรจำเป็ นของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3) ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถ เหมำะสมกับกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
โครงสร้ำง กลยุทธ์ และเทคโนโลยีทก่ี ำหนด โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ วิจยั ในกำรปฏิบตั งิ ำน
4) กำหนดรูปแบบ กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรและหรือบุคคลเป็ นระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5) นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในกร
ปฏิบตั งิ ำนให้เหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.4 งานมาตรการประหยัดพลังงาน
1) ศึกษำกฎหมำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
2) แต่งตัง้ คณะทำงำน กำหนดมำตรกำรในกำรลดกำรใช้พลังงำน
3) แจ้งมำตรกำรให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 1
ถือปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรเดียวกัน
ทัง้ กำหนดให้รำยงำนผลกำรใช้พลังงำนในระบบ E-Report ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4) สรุปผลกำรใช้พลังงำนต่อ สพน.กระทรวงพลังงำนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 ของทุกเดือน
5) สรุปผลกำรใช้พลังงำน รำยงำนกระทรวงพลังงำนทุก 25 เดือน
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2.5 งานส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานและงานพิ เศษที่ได้รบั มอบหมาย
2.5.1 งำนกิจกรรมเรำรักขอนแก่นและงำนเทศกำลไหมประจำปี ของจังหวัดขอนแก่น
2.5.2 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
2.5.3 งำนส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรต้อนรับคณะผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.5.4 งำนขอควำมร่วมมือจำหน่ ำยสิง่ ของจำกหน่วยงำน สถำนศึกษำและส่วนรำชกำร
2.5.5 รับผิดชอบติดตำมตัวชีว้ ดั ตำมนโยบำยเขตสุจริต EB 2
2.5.6 กรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นางพัณณ์ ชิตา เดชอนันตพงศ์ ปฏิบตั ิ
หน้ำทีแ่ ทน
3. นางพัณณ์ ชิตา เดชอนันตพงศ์ ตาแหน่ ง นักจัดการงานทัวไปช
่
านาญการ (เลขที่ตาแหน่ ง อ3)
ปฏิบตั หิ น้ำที่ หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ และให้มหี น้ำทีค่ วบคุมกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนทุก
ภำรกิจงำนในกลุ่มอำนวยกำร ทัง้ ภำรกิจหลักและภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุ นและช่วยเหลือภำรกิจพิเศษอื่นตำมที่
ได้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำร ตำม
หลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ แี ละเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
3.1 งานช่วยอานวยการ
3.1.1 งำนกำรมอบหมำยหน้ำทีก่ ำรงำน จัดทำคำสังมอบหมำยงำนหน้
่
ำทีก่ ำรงำนเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
3.1.2 งำนประชุมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
3.1.3 งำนประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ
3.1.4 งำนประชุมภำยในสำนักงำน (ประชุมรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม,หน่วย/ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงใน
สังกัด)
3.1.5 กำรประชุม Morning Talk
3.1.6 กำรประชุมรับฟั ง “พุธเช้ำ ข่ำวสพฐ.”
3.1.7 งำนกำรรับ – ส่งงำนในหน้ำทีร่ ำชกำรของผูบ้ งั คับบัญชำ
3.2 งานการจัดระบบบริ หารราชการ
3.2.1 กำรควบคุมภำยใน
3.2.2 งำนกำรควบคุมทะเบียนวันลำและกำรมำปฏิบตั งิ ำนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงสำนักงำน
3.3 การเบิ กจ่ายน้ามันเชื้อเพลิ งรถยนต์
3.3.1 กำรขอเติมน้ ำมันรถยนต์ ให้พนักงำนขับรถแนบสมุนบันทึกกำรใช้รถยนต์ประจำวันแนบด้วย
3.3.2 จัดทำทะเบียนควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถยนต์รำชกำร
3.3.3 ตรวจสอบและควบคุมกำรของเติมน้ำมันรถยนต์ ให้ใช้เงินงบประมำณจำกโครงกำรเป็ นค่ำน้ ำมัน
เชือ้ เพลิงรถยนต์ กรณีไม่มเี งินงบประมำณผูข้ ออนุญำตต้องทำบันทึกขออนุญำตทุกครัง้
3.3.4 ห้ำมไม่ให้พนักงำนขับรถยนต์นำรถยนต์ไปเติมน้ ำมันเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ยกเว้นได้รบั อนุญำตเป็ นกรณี ๆ ไป
3.3.5 เรียกคืนบัตรเติมน้ ำมันรถรำชกำร จำกผูถ้ อื บัตรทุกครัง้ ทีเ่ สร็จสิน้ กำรใช้งำน
3.3.6 เก็บรักษำบัตร และรหัสประจำบัตร (PIN Number) ในทีป่ ลอดภัย
3.3.7 แจ้งระงับกำรใช้บตั ร กรณีบตั รสูญหำยและรำยงำนหัวหน้ำหน่วยรำชกำรหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบ
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อำนำจ เพื่อมีหนังสือแจ้งสถำบันผูอ้ อกบัตรเติมน้ำมันรถรำชกำรระงับกำรใช้บตั รอย่ำงเป็ นทำงกำร
3.3.8 ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรและค่ำใช้จำ่ ยในกำรเติมน้ ำมันแต่ละครัง้
3.3.9 ตรวจสอบรำยกำรตำมใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเติมน้ ำมันรถรำชกำร (Statement of Fleet
Card Account) ทีไ่ ด้รบั จำกผูอ้ อกบัตรเติมน้ำมัน
3.3.10 รวบรวมส่งเอกสำรให้ฝ่ำยกำรเงิน เพื่อสรุปยอดเบิกจ่ำยเงิน และส่งเบิกจ่ำยทีก่ องคลังตำม
วันและเวลำทีก่ ำหนด
3.4 งานส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานและงานพิ เศษที่ได้รบั มอบหมาย
1) งำนประสำนหน่วยงำน สถำนศึกษำเกีย่ วกับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
2) งำนส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุ นกำรต้อนรับคณะผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชัวครำว
่
5) กำรรับนักศึกษำฝึกงำน กำรควบคุมดูแล กำรนิเทศ กำรส่งตัวนักศึกษำกลับสถำนศึกษำ
กำรติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำ
7) จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน
8) กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางชโลทร กองพันธ์ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
4. นางนฤมล น้ อยวัน ตาแหน่ ง นักจัดการงานทัวไปช
่
านาญการ (เลขที่ตาแหน่ ง อ4)
ให้มหี น้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจในกลุ่มอำนวยกำร ทัง้ ภำรกิจหลัก ภำรกิจ
รอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับ
และแบบธรรมเนียมปฏิบตั ิ ของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
4.1 งานสารบรรณ
4.1.1 งำนรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร
4.1.2 งำนกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรของสำรบรรณกลำง
43.1.3 งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
4.2 งานการจัดระบบบริ หารราชการ
4.2.1 งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4.2.2 งำนกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร KRS
4..3 งำนส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนและงำนพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) งำนโครงกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรสำนักงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC
2) งำนส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรต้อนรับคณะผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน
4) งำนโครงกำร แผนงำน กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
5) กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางชโลทร กองพันธ์ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
5. นางจันทร์ฉาย อรรถสาร ตาแหน่ งนักจัดการงานทัวไป
่ ชานาญการ (เลขที่ตาแหน่ ง อ5)
ให้มหี น้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ทัง้ ภำรกิจหลัก
ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
ข้อบังคับ และแบบ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
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5.1 งานช่วยอานวยการ
5.1.1 งำนทัศนศึกษำดูงำน สพป./สถำนศึกษำในสังกัด
5.1.2 งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
5.1.3 งำนรัฐพิธ/ี รำชพิธ/ี งำนกิจกรรมวันสำคัญ และงำนเทศกำล ประเพณี วัฒนธรรม
5.1.4 งำนเกีย่ วกับกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ โรงเรียนในสังกัดของรัฐบำล
5.1.5 งำนเทศกำล วัฒนธรรม ประเพณีภำยในสำนักงำน
5.1.6 ส่งเสริม สนับสนุ น ประสำนงำน กำรต้อนรับผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5.1.7 จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน
5.1.8 กรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบหน้ำทีใ่ ห้ นางพัณณ์ ชิตา เดชอนันตพงศ์ ปฏิบตั ิ
หน้ำทีแ่ ทน
6. นางสุจิตร์ ไชยโก ตาแหน่ งนักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิ เศษ (เลขที่ตาแหน่ ง อ6)
ปฏิบตั หิ น้ำที่ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนใน
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ ทัง้ ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้
เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับและแบบแผนธรรมเนียมปฏิบตั ิ ของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำร
บ้ำนเมืองทีด่ แี ละเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
6.1 ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของ เจ้ำหน้ำทีใ่ นกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ให้เป็ นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และธรรมเนียมของทำงรำชกำร
6.2 จัดทำทะเบียนเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทงั ้ เครือข่ำยภำยในองค์กร เครือข่ำยนอกองค์กร
เผยแพร่ให้สมำชิก ชมรม และประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ นำไปใช้ประโยชน์ในกำรติดต่อสื่อสำร
6.3 กำหนดบุคลำกรรับผิดชอบกำรประสำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
6.4 จัดระบบกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในรูปแบบของจุลสำรข่ำว แผ่นปลิวข่ำวแจกรำยวัน เสียงตำมสำย เว็บไซด์ อีเมลล์ และระบบ EMS
6.5 ผลิตวำรสำร “ครูขอนแก่น เขต 1”
6.6 กำรจัดทำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ติดตัง้ บริเวณ สำนักงำนและป้ ำยอื่น ๆ รวมทัง้ กำรจัดซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกำสสำคัญ และจัดฉำกเวที, ปิ ดประกำศข่ำวโปสเตอร์
6.7 ดำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ทำงรำชกำร และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์ และกำรให้ขำ่ วสำร พ.ศ.2548
6.8 บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมเว็บไซต์
6.9 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
6.10 กำรจัดทำป้ ำยสถิตขิ อ้ มูล แผนภูมกิ ำรบริหำรและทำเนียบข้ำรำชกำรในสำนักงำน ตลอดจน
คณะกรรมกำรบริหำรระดับต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
6.11 ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อทรำบถึงผลทีไ่ ด้รบั นำไปใช้เป็ นข้อมูลดำเนินกำรปรับปรุง
พัฒนำ และวำงแผนประชำสัมพันธ์ต่อไป
6.12 ให้บริกำร ข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน
6.13 ดำเนินกำรพิมพ์ และจัดส่งข่ำวของหน่วยงำนให้ส่อื มวลชนท้องถิน่ ทุกแขนง
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6.14 ตอบรับเอกสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และแจกเอกสำรให้โรงเรียน
6.15 จัดทำโครงกำรเสียงตำมสำยเพื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรภำยในสำนักงำน
6.16 งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
6.17 รับผิดชอบติดตำมตัวชีว้ ดั ตำมนโยบำยเขตสุจริต EB 7
6.18 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางนฤมล น้ อยวัน ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
7. นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน เลขที่ ตาแหน่ ง อ8
มีหน้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ทัง้ ภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
ข้อบังคับ และแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
7.1 งานช่วยอานวยการ
7.1.1 กำรตรวจสอบกลันกรองงำน
่
กลันกรองหรื
่
อตรวจสอบงำนทีเ่ ป็ นงำนรอง หรืองำนทีม่ คี วำมยำก
ปำนกลำง หรืองำนทีส่ งตำมมติ
ั่
คณะกรรมกำร หรืองำนทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลภำยนอก หรืองำนทีม่ อบหมำยให้
เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับกลำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่ เป็ นเจ้ำของเรือ่ งและปฏิบตั งิ ำนธุรกำรเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
7.1.2 งำนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย(นำยรังสฤษฏิ ์ ธนะภูม ิ
ชัย)
1) นำโปรแกรมปฏิบตั กิ ำรด้ำนเอกสำรมำใช้กำรออกแบบบัญชี ควบคุมกำหนดกำรปฏิบตั งิ ำน
กำหนดกำรประชุม และกำหนดนัดหมำยของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำให้สำมำรถตรวจสอบและ
รำยงำนกำหนดกำรต่ำง ๆ ของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ประหยัดเวลำและกำลังงำน
2) กำรเตรียมเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกำรปฏิบตั งิ ำนทีน่ ัดหมำย
3) กำรจัดเจ้ำหน้ำทีไ่ ปร่วมปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
4) กำรยืม/ส่งใช้/เบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
5) กำรเตรียมยำนพำหนะ บัตรโดยสำรยำนพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
ปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6) ตรวจสอบ กลันกรอง
่
ลำดับงำนเพื่อนำเสนอผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำพิจำรณำ
7) ติดต่อประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนและนัดหมำยกับหน่วยงำนหรือบุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ภำยใน
และภำยนอกสำนักงำนตำมทีผ่ บู้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ มอบหมำย
8) งำนกำรรับ-ส่ง โทรสำร
9) คำสังแต่
่ งตัง้ ผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำเป็ นคณะกรรมกำร/คณะทำงำนอื่นๆ
10) กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนธุรกำร
7.2 งำนอำคำรสถำนที่
ดูแลรับผิดชอบทำควำมสะอำดในส่วนทีเ่ ป็ นบริเวณห้อง ผอ.เขต /รองผอ.เขต ห้องรับรองและบริเวณ
ระเบียงหน้ำห้อง ผอ.เขต ด้ำนนอก
7.3 งานการประสานงาน
7.3.1 งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
7.3.2 งำนส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนและงำนพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) งำนประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำรกับผูบ้ งั คับบัญชำ
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2) ส่งเสริม สนับสนุ น ประสำนงำน กำรต้อนรับผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) งำนจัดหำของทีร่ ะลึก กระเช้ำอวยพรเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4) งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5) งำนเวียนหนังสือเวียน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับและเชิญร่วมงำนฌำปนกิจสงเครำะห์
6) งำนขออนุมตั ิ อนุญำตใช้ลำยมือชื่อลงในเกียรติบตั รและหรือโล่เกียรติยศ
7) กำรเวียนหนังสือรำชกำรในส่วนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของใครในกลุ่มอำนวยกำร
8) งำนทีไ่ ม่มกี ลุ่มงำนใดรับผิดชอบ
9) กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
**************************
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รายละเอียดแนบท้ายคาสังก
่ าหนดหน้ าที่ รบั ผิดชอบของลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัวคราว
่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
******************
1. นายบุญเลิ ศ ไพราม ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่างไม้ ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนเป็ นช่ำงไม้และงำนอำคำรสถำนทีแ่ ละเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ ตลอดจนกำร
ปฏิบตั งิ ำน
ในด้ำนต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
และให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
1.1 งานยานพาหนะ
1.1.1 กำรเก็บรักษำและเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ประจำ รถยนต์ตโู้ ตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข
6889 ขอนแก่น รถยนต์เก๋งโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน กจ 1523 ขอนแก่น และรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.1.2 บันทึกกำรใช้รถยนต์ในกำรเดินทำงทุกครัง้ (สมุดประจำรถยนต์)
1.1.4 ตรวจสอบและรำยงำนสภำพรถยนต์เพื่อเสนอขอซ่อม บำรุงรักษำ ต่อทะเบียนและ
ต่อประกันภัยรถยนต์ทร่ี บั ผิดชอบ
1.1.5 บันทึกกำรขออนุญำตเบิกจ่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กบั รถยนต์ทร่ี บั ผิดชอบ
1.1.6 ห้ำมมอบกุญแจรถยนต์ หรือรถยนต์ให้กบั ผูไ้ ม่มหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบ ยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
เท่ำนัน้
1.1.7 ห้ำมนำนำรถยนต์ของสำนักงำนออกนอกสำนักงำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต
1.1.8 รถยนต์ทอ่ี ยูใ่ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบต้องนำมำจอดเก็บรักษำไว้ในสำนักงำน ยกเว้นกำรไป
รำชกำรหรือมีเหตุจำเป็ นต้องได้รบั อนุญำตจำกผูบ้ งั คับบัญชำเท่ำนัน้
1.1.9 กรณีรถยนต์ทไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยหรือประสบอุบตั เิ หตุจำกกำรเก็บรักษำหรือนำไปใช้งำน
ให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับในทันทีให้ทรำบในทันที
1.1.10 ให้ถอื ปฏิบตั แิ ละดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ และกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยกำรจรำจร อย่ำงเคร่งครัด
2. นายมิ ตร ทองยศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่ างปูน ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นายนพดล กองไชยสงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่างสี ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนรอง
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนในตำแหน่งช่ำงสีและงำนอำคำรสถำนทีแ่ ละเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ ตลอดจนกำร
ปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของ
ทำงรำชกำร และให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
2.1 งำนยำนพำหนะ
กำรเก็บรักษำและเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ประจำ รถยนต์ตโู้ ตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข
..............
ขอนแก่น และรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.2 งำนอำคำรสถำนที่ ดูแลควำมสะอำด ตัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณรัว้ ด้ำนหน้ำสำนักงำนฯ/เป็ น
ผูช้ ่วยทำควำมสะอำด ลำนบำรมี/ลำนจอดรถหลังอำคำรนิเทศ/ลำนกำระเวก
2.3 ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นช่ำงสี และงำนอำคำรสถำนทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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2.4 งำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.5 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายนพดล กองไชยสงค์ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
3. นายนพดล กองไชยสงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ งช่างสี 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นายมิ ตร ทองยศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่างปูน ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนรอง
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นพนักงำนขับรถยนต์ และงำนในหมวดอำคำรสถำนทีต่ ลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรและ
ให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
3.1 งานยานพาหนะ
กำรเก็บรักษำและเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ประจำ รถยนต์ตโู้ ตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 5779
ขอนแก่น และรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.2 งานอาคารสถานที่ รับผิดชอบเก็บกวำดทำควำมสะอำดถนนลำนบำรมีดำ้ นหลังอำคำร 1/เป็ นผูช้ ่วย
ทำควำมสะอำดลำนจอดรถหลังอำคำร 2/ทำควำมสะอำดรำงระบำยน้ำ (ยกเว้นรำงระบำยน้ ำทีอ่ ยูต่ ดิ กับทีร่ บั รอง
ผูม้ ำติดต่องำนด้ำนหลังอำคำร 1) ประดับตกแต่งต้นไม้ใต้ตน้ บำรมี ต้นกล้วยไม้
3.3 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.4 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายมิ ตร ทองยศ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
4. นายชัยยา น้ อยเล็ก ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่ างปูน ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นายแสวง ปทุมวัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่างปูน ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนรอง
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนช่ำงปูนและทุกภำรกิจงำนในหมวดอำคำรสถำนทีต่ ลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำน ในด้ำน
ต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร และให้
รับผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
4.1 งานยานพาหนะ
กำรเก็บรักษำและเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ประจำ รถยนต์ตโู้ ตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 2707
ขอนแก่น และรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4.2 งำนอำคำรสถำนที่
1) บำรุง รักษำ พัฒนำ ประดับตกแต่ง พรวนดิน ใสปุ๋ ย กำจัดวัชพืช สวนหย่อม และต้นไม้
ริมระเบียงด้ำนหน้ำอำคำร 2 พร้อมรดน้ ำต้นไม้วนั ทุกวัน
2) บำรุง รักษำ พัฒนำ ประดับ ตกแต่ง พรวนดิน ใสปุ๋ ย กำจัดวัชพืช สวนหย่อมและต้นไม้
สวนหย่อมหน้ำอำคำร 2 และสวนหย่อมด้ำนข้ำงอำคำร 2 ด้ำนทิศตะวันตก
3) บำรุง รักษำ พัฒนำ ประดับ ตกแต่ง พรวนดิน ใสปุ๋ ย กำจัดวัชพืช สวนหย่อมและต้นไม้
สวนหย่อม สวนหินหลังอำคำร 1
4) ให้รบั ผิดชอบในกำรพัฒนำซ่อมแซมงำนอำคำรสถำนทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5) ร่วมปฏิบตั งิ ำนทำควำมสะอำดบ่อน้ำตก บ่อน้ ำพุ สวนหย่อมหน้ำอำคำร 1 ร่วมกับ
นายปิ ยวัฒน์ ติ วเฮือง หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
6) งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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5. นายแสวง ประทุมวัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่ างปูน ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นายชัยยา น้ อยเล็ก ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบตั งิ ำนรอง
ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนช่ำงปูนและทุกภำรกิจงำนในหมวดอำคำรสถำนทีแ่ ละยำนยนต์ ตลอดจนกำร
ปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของ
ทำงรำชกำรและให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
5.1 งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
1) มีหน้ำทีป่ ระสำนงำน ดูแล ติดตำม กำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนอำคำรสถำนทีข่ องผูท้ ไ่ี ด้รบั บอบหมำย
ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรณีไม่มผี ปู้ ฏิบตั งิ ำนให้ประสำนลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชัวครำว
่
ไปช่วย
ปฏิบตั งิ ำนแทน

2) ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นตำแหน่ง ช่ำงปูน 4 หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) ควบคุมดูแลกำรใช้หอประชุม 72 ปี ดร.ประภำ ภักดิ ์โพธิ ์
4) กำรซ่อมแซมอำคำรสถำน น้ำประปำ ไฟฟ้ ำ ถนน สีอำคำร ทัง้ หมด
5) รำยงำนขอจัดซือ้ จัดจ้ำง และกำรขอซ่อมแซมงำนอำคำรสถำนที่ กำรขอกำจัดสิง่ ปฏิกูล
6) จัดเก็บ ดูแลรักษำ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครือ่ งมือช่ำงให้อยูใ่ นสภำพใช้งำนได้ดแี ละเป็ นระบบ
โดยจัดทำทะเบียนคุม้ ให้เรียบร้อย
7) กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรทำควำมสะอำด กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและต่อเติม
8) ทำควำมสะอำดบริเวณพืน้ โต๊ะ เก้ำอีห้ ลังอำคำร 1
9) งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5.2 งานยานพาหนะ
กำรเก็บรักษำและให้เป็ นพนักงำนขับรถยนต์ประจำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บล 7290 ขอนแก่น/
บษ 6091 ขอนแก่น และรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5.3 กำร Copy Print เอกสำร
5.4 งำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5.5 ประสำนงำนเจ้ำหน้ำทีร่ ว่ มทำควำมสะอำดบ่อน้ำตก บ่อน้ำพุ ตำมทีไ่ ด้ร บั มอบหมำยจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
5.6 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายไชยา น้ อยเล็ก เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
6. นายปฏิ พฒ
ั น์ ศรีแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง พนักงานพิ มพ์ ระดับ 3
นายสิ รพงศ์ ลัทธิ วรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง พนักงานพิ มพ์ ระดับ 3
ให้มหี น้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ทัง้ ภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ แี ละเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
6.1 งานยานพาหนะ
6.1.1 เป็ นผูป้ ระสำนงำนฝ่ ำยยำนพำหนะ ดังนี้
1) รับจอง จัดตำรำงกำรขอใช้รถยนต์ บันทึกรำยละเอียดข้อมูลกำรขออนุญำตใช้รถยนต์
2) ให้มกี ำรลงชื่อรับ – ส่ง กุญแจรถยนต์กบั เจ้ำหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยทุกวัน
ยกเว้นกำรไปรำชกำรทีไ่ ม่สำมำรถกลับมำทันก่อนเวลำเลิกงำนหรือไปรำชกำรในต่ำงจังหวัดหลำยวัน
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3) ตรวจสอบกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรของบุคลำกรในสังกัด ให้ใช้เงิน
งบประมำณจำกโครงกำรเติมน้ ำมันรถยนต์ กรณีไม่มเี งินงบประมำณให้บนั ทึกขออนุมตั ใิ ช้น้ำมันของสำนักงำน
เขตืน้ ทีก่ ำรศึกษำเป็ นครัง้ ๆ ไป
4) ให้มสี มุดบันทึกกำรใช้รถยนต์ประจำรถยนต์ทุกคัน
5) ให้มบี นั ทึกกำรใช้รถยนต์ทุกวัน และลงนำมรับรองโดยผูข้ อใช้รถยนต์และผูค้ วบคุมดูแลฝ่ ำย
ยำนพำหนะ
6) ดำเนินกำรต่อทะเบียนรถยนต์ กำรจัดทำประกันภัย ควบคุมและบันทึกประวัตกิ ำรใช้ จัดเก็บ
เอกสำรเกีย่ วกับรถยนต์ทงั ้ หมดของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
7) จัดทำบัญชีรถยนต์ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ทัง้ หมด
จัดทำรำยงำนประจำเดือน – ปี
6.1.2 กำรเก็บรักษำและเป็ นพนักงำนขับรถยนต์ หมำยทะเบียน นข 1971/ ม 6253 ขอนแก่น
1) บันทึกกำรใช้รถยนต์ในกำรเดินทำงทุกครัง้ (สมุดประจำรถยนต์)
2) ดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์เป็ นประจำทุกวันตลอดเวลำ
3) ตรวจสอบและรำยงำนสภำพรถยนต์เพื่อเสนอขอซ่อม บำรุงรักษำ ต่อทะเบียนและ ต่อ
ประกันภัยรถยนต์ทร่ี บั ผิดชอบ
4) บันทึกกำรขออนุ ญำตเบิกจ่ำยน้ ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กบั รถยนต์ทร่ี บั ผิดชอบ
5) ห้ำมมอบกุญแจรถยนต์ หรือรถยนต์ให้กบั ผูไ้ ม่มหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบ ยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
เท่ำนัน้

6) ห้ำมนำนำรถยนต์ของสำนักงำนออกนอกสำนักงำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต
7) รถยนต์ทอ่ี ยูใ่ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบต้องนำมำจอดเก็บรักษำไว้ในสำนักงำน ยกเว้นกำร
ไปรำชกำรหรือมีเหตุจำเป็ นต้องได้รบั อนุญำตจำกผูบ้ งั คับบัญชำเท่ำนัน้
8) กรณีรถยนต์ทไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยหรือประสบอุบตั เิ หตุจำกกำรเก็บรักษำหรือนำไปใช้งำน ให้
รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับในทันทีให้ทรำบในทันที
9) ให้ถอื ปฏิบตั แิ ละดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับอย่ำงเคร่งครัด
6.2 งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
1) ทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนรับมอบงำนจำกผูบ้ งั คับบัญชำแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องได้ทรำบและปฏิบตั ิ
2) สำรวจอำคำร สถำนที่ น้ำประปำ ไฟฟ้ ำ ทุกวัน หำกพบจุดทีช่ ำรุดเสียหำย ให้แจ้ง
ผูป้ ระสำนงำนฝ่ ำยอำคำรสถำนทีด่ ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขในทันที
3) งำนกำรปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำป้ ำยหรือบอร์ดประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนทุกอำคำร
4) งำนศิลปะ ตกแต่งอำคำรสถำนที่
5) บันทึกกำรรำยงำนขอซ่อมแซมงำนอำคำร ประปำ ไฟฟ้ ำ ห้องน้ำห้องส้วม สุขภัณฑ์
หรืองำนต่ำง ๆ เกีย่ วกับอำคำรสถำนที่
6) รับผิดชอบดูแลทำควำมสะอำดอำคำร 1 ชัน้ 3
7) รับผิดชอบ ดูแลรักษำ รดน้ำ พรวนดิน กำรทำควำมสะอำดสวนหย่อมด้ำนหน้ำอำคำร 1
เป็ นผูช้ ่วยทำควำมสะอำด โรงจอดรถหลังอำคำร 3 (ตึกนิเทศ) และโรงจอดรถลำนบำรมี
6.3 งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
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1) งำนส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนและงำนพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2) งำนประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำรกับผูบ้ งั คับบัญชำ
3) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน กำรต้อนรับผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4) งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5) จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน
6) งำนส่งหนังสือไปรษณีย์
7) งำนบริกำรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
8) กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นายสิ รพงษ์ ลัทธิ วรรณ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
7. นายสิ รพงศ์ ลัทธิ วรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง พนักงานธุรการ ระดับ 4 เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีห่ ลัก
นายปฏิ พฒ
ั น์ ศรีแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง พนักงานพิ มพ์ ระดับ 3 เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีร่ อง
ให้มหี น้ำทีใ่ นตำแหน่งพนักงำนธุรกำร งำนกำรติดต่อประสำนงำน ตลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำง
ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรและให้
รับผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
7.1 งานอาคารสถานที่
1) รับผิดชอบ ดูแลรักษำ รดน้ ำ พรวนดิน กำรทำควำมสะอำดสวนหย่อมด้ำนข้ำงและด้ำนหลัง
อำคำร 3 (ตึกนิเทศ) เป็ นผูช้ ่วยทำควำมสะอำด โรงจอดรถหลังอำคำร 3 (ตึกนิเทศ) และโรงจอดรถลำนกำระเวก
2) ดูแล ทำควำมสะอำดอำคำรศึกษำนิเทศก์ นำขยะในห้องปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีไ่ ปทิง้ ในที่
เก็บขยะ
3) เปิ ด – ปิ ด ห้องทำงำน และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำให้เป็ นไปตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ ำของ
สำนักงำน
4) ทำควำมสะอำดห้อง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และห้อง ผอ.กลุม่ ทุกวัน
7.2 งานยานพาหนะ ให้เป็ นพนักงำนขับรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย (กำรใช้รถยนต์ให้ถอื ปฏิบตั แิ ละ
ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับและ
กฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรจรำจร อย่ำงเคร่งครัด)
7.3 งำนโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภำ ภักดิ ์โพธิ ์ อำคำร 1 ชัน้ 3 /เป็ นผู้
ช่วยงำนโสตทัศนูปกรณ์หอ้ งประชุม 72 ปี ดร.ประภำ ภักดิ ์โพธิ ์ และทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
7.4 ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นพนักงำนธุรกำร ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย จำกกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
7.5 กำร Copy Print เอกสำร
1) ให้เป็ นผูช้ ว่ ยผูด้ แู ลรับผิดชอบเครือ่ ง Copy Print ในกรณี นำยแสวง ประทุมวัน ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้

2) ให้รบั ผิดชอบงำนพิมพ์สำเนำเอกสำร ออฟเซ็ท เย็บกระดำษ ตัดกระดำษ เข้ำเล่ม
บำรุงรักษำและทำควำมสะอำดเครือ่ งพิมพ์สำเนำ(COPY PRINT)รวมทัง้ เสนอรำยงำนซ่อมบำรุง ให้อยูใ่ นสภำพ
ทีพ่ ร้อมใช้งำน
3) เบิกกระดำษ วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เครื่องพิมพ์สำเนำ (COPY PRINT) รวมทัง้ ควบคุม กำกับ
และเก็บรักษำกระดำษ วัสดุอุปกรณ์ ทีเ่ หลือไว้ใช้ประจำวัน
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7.6 งำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
7.7 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายปฏิ พฒ
ั น์ ศรีแก้ว ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดดี 3 ปฏิบตั หิ น้ำที่
แทน
8. นางสาว จุฑารัตน์ ภูต้องใจ ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง ธุรการ
มีหน้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ทัง้ ภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
ข้อบังคับ และแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
8.1 งานช่วยอานวยการ
8.1.1 กำรตรวจสอบกลันกรองงำน
่
กลันกรองหรื
่
อตรวจสอบงำนทีเ่ ป็ นงำนรอง หรืองำนทีม่ คี วำมยำก
ปำนกลำง หรืองำนทีส่ งตำมมติ
ั่
คณะกรรมกำร หรืองำนทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลภำยนอก หรืองำนทีม่ อบหมำยให้
เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับกลำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่ เป็ นเจ้ำของเรือ่ งและปฏิบตั ิ เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ (ผอ.สพป.ขก.1)
8.1.2 งำนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) นำโปรแกรมปฏิบตั กิ ำรด้ำนเอกสำรมำใช้กำรออกแบบบัญชี ควบคุมกำหนดกำรปฏิบตั งิ ำน
กำหนดกำรประชุม และกำหนดนัดหมำยของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำให้สำมำรถตรวจสอบและ
รำยงำนกำหนดกำรต่ำง ๆ ของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ประหยัดเวลำและกำลังงำน
2) กำรเตรียมเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกำรปฏิบตั งิ ำนทีน่ ัดหมำย
3) กำรจัดเจ้ำหน้ำทีไ่ ปร่วมปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
4) กำรยืม/ส่งใช้/เบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
5) กำรเตรียมยำนพำหนะ บัตรโดยสำรยำนพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
ปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6) ตรวจสอบ กลันกรอง
่
ลำดับงำนเพื่อนำเสนอผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำพิจำรณำ
7) ติดต่อประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนและนัดหมำยกับหน่วยงำนหรือบุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ภำยใน
และภำยนอกสำนักงำนตำมทีผ่ บู้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ มอบหมำย
8) งำนกำรรับ-ส่ง โทรสำร
9) งำนหน่วยงำน/สถำนศึกษำขอเชิญผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประชุม
10) คำสังแต่
่ งตัง้ ผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำเป็ นคณะกรรมกำร/คณะทำงำนอื่นๆ
11) รำยงำนกำรไปรำชกำรของ ผอ.สพป.ขก.เขต 1
12) กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร สพป.ขก.เขต 1
8.2 งานการประสานงาน
8.2.1 งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
8.2.2 งำนส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนและงำนพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) งำนประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำรกับผูบ้ งั คับบัญชำ
2) ส่งเสริม สนับสนุ น ประสำนงำน กำรต้อนรับผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) งำนจัดหำของทีร่ ะลึก กระเช้ำอวยพรเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4) งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5) กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
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8.3 งานอาคารสถานที่
ดูแลรับผิดชอบทำควำมสะอำดในส่วนทีเ่ ป็ นบริเวณห้อง ผอ.เขต /รองผอ.เขต และบริเวณระเบียง
หน้ำห้อง ผอ.เขต ด้ำนนอก
9. นายธงชัย กัลยา ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง ธุรการ
มีหน้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ทัง้
ภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
ข้อบังคับ และแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
9.1 งานช่วยอานวยการ
9.1.1 กำรตรวจสอบกลันกรองงำน
่
กลันกรองหรื
่
อตรวจสอบงำนทีเ่ ป็ นงำนรอง หรืองำนทีม่ คี วำมยำก
ปำนกลำง หรืองำนทีส่ งตำมมติ
ั่
คณะกรรมกำร หรืองำนทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลภำยนอก หรืองำนทีม่ อบหมำยให้
เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับกลำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่ เป็ นเจ้ำของเรือ่ งและปฏิบตั ิ เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ (ผอ.สพป.ขก.1)
9.1.2 งำนเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) นำโปรแกรมปฏิบตั กิ ำรด้ำนเอกสำรมำใช้กำรออกแบบบัญชี ควบคุมกำหนดกำรปฏิบตั งิ ำน
กำหนดกำรประชุม และกำหนดนัดหมำยของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำให้สำมำรถตรวจสอบและ
รำยงำนกำหนดกำรต่ำง ๆ ของผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ประหยัดเวลำและกำลังงำน
2) กำรเตรียมเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกำรปฏิบตั งิ ำนทีน่ ัดหมำย
3) กำรจัดเจ้ำหน้ำทีไ่ ปร่วมปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
4) กำรยืม/ส่งใช้/เบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย
5) กำรเตรียมยำนพำหนะ บัตรโดยสำรยำนพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
ปฏิบตั งิ ำนตำมทีน่ ดั หมำย และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6) ตรวจสอบ กลันกรอง
่
ลำดับงำนเพื่อนำเสนอผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำพิจำรณำ
7) ติดต่อประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนและนัดหมำยกับหน่วยงำนหรือบุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ภำยใน
และภำยนอกสำนักงำนตำมทีผ่ บู้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ มอบหมำย
8) งำนกำรรับ-ส่ง โทรสำร
9) งำนหน่วยงำน/สถำนศึกษำขอเชิญผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประชุม
10) คำสังแต่
่ งตัง้ ผูบ้ ริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำเป็ นคณะกรรมกำร/คณะทำงำนอื่นๆ
11) รำยงำนกำรไปรำชกำรของ ผอ.สพป.ขก.เขต 1
12) กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร สพป.ขก.เขต 1
9.2 งานการประสานงาน
9.2.1 งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
9.2.2 งำนส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนและงำนพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1) งำนประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำรกับผูบ้ งั คับบัญชำ
2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน กำรต้อนรับผูบ้ งั คับบัญชำตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3) งำนจัดหำของทีร่ ะลึก กระเช้ำอวยพรเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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4) งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
9.3 งำนอำคำรสถำนที่
ดูแลรับผิดชอบทำควำมสะอำดในส่วนทีเ่ ป็ นบริเวณห้อง ผอ.เขต /รองผอ.เขต และบริเวณระเบียง
หน้ำห้อง ผอ.เขต ด้ำนนอก
9.4 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
10. นายพระนม นามวิ ชยั ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำน
หลัก
นายกฤษดี สิ งห์กลาง ลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนรอง
ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยและพนักงำนบริกำรในสำนักงำนฯ ให้มหี น้ำทีส่ นับสนุน ช่วยเหลือ
กำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำน ในหมวดอำคำรสถำนทีแ่ ละยำนพำหนะ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่
แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรและให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
10.1 งานอาคารสถานที่
10.1.1 ให้รบั ผิดชอบดูแลรักษำ ทำควำมสะอำด จัดเก็บขยะ รดน้ ำต้นไม้ พรวนดิน จัดประดับ
ตกแต่งต้นไม้บริเวณสวนหิน หลังอำคำร 1 และปฏิบตั งิ ำนเป็ นผูช้ ่วย นายปิ ยะวัฒน์ ติ วเฮือง ดูแล ตกแต่ง
สวนหย่อม
หน้ำอำคำร 1
10.1.2 งำนประปำ ไฟฟ้ ำ ตัดหญ้ำ งำนซ่อมแซม ประดับ ตกแต่ง อำคำรสถำนที่
10.1.3 ดูแลทำควำมสะอำดอำคำร 1 ชัน้ 2 (ยกเว้นห้องผอ.เขต) นำขยะในห้องปฏิบตั งิ ำนของ
เจ้ำหน้ำทีไ่ ปทิง้ ในทีเ่ ก็บขยะ
10.1.4 เปิ ด – ปิ ด ห้องทำงำน และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำให้เป็ นไปตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ ำของ
สำนักงำน
10.1.5 ทำควำมสะอำดห้อง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และห้อง ผอ.กลุ่ม ทุกวัน
10.2 งานยานพาหนะ ให้เป็ นพนักงำนขับรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย (กำรใช้รถยนต์ให้ถอื ปฏิบตั ิ
และดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับและ
กฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรจรำจร อย่ำงเคร่งครัด)
10.3 งานรักษาความปลอดภัย
10.3.1 ให้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.
2552
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้วยเคร่งครัด
10.3.2 ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำขอนแก่น เขต
1 ตัง้ แต่เวลำ 18.00 – 08.30 น.ของทุกคืนวันเสำร์ สัปดำห์ละ 1 วัน กรณีจะออกเวร ต้องให้มผี รู้ บั ผิดชอบเวร
ถัดไปมำเข้ำเวรแทน กำรอยูเ่ วรจะต้องเป็ นวันหยุดกำรอยูเ่ วรยำมของ นำยกฤษดี สิงห์กลำง
10.3.3 กรณี นำยกฤษดี สิงห์กลำง ลำกิจ ลำป่ วย ให้นำยพระนม นำมวิชยั เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่
แทน
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10.3.4 ในระหว่ำงกำรอยูเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัย ห้ำมไม่ให้พนักงำนขับรถหรือบุคคลหรือ
เจ้ำหน้ำทีน่ ำรถยนต์ออกนอกสำนักงำนโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตจำกผูอ้ ำนำจในกำรควบคุมดูแลรถยนต์ กรณีมกี ำร
ฝ่ ำฝืนให้บนั ทึกรำยงำนในสมุดกำรอยูเ่ วรยำมด้วยและโทรศัพท์รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ และผูต้ รวจ
เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในทันที
10.3.5 ในกำรอยูเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนทีร่ ำชกำรในตอนกลำงคืนให้ตรวจสอบว่ำมี
รถยนต์ของสำนักงำนอยูก่ ค่ี นั และไม่อยูก่ ค่ี นั หมำยเลขทะเบียนอะไรบ้ำงทีไ่ ม่อยู่ ให้ลงบันทึกไว้ในสมุดเวรด้วย
10.3.6 ในวันหยุดหรือหลังเวลำเลิกงำนในระหว่ำงปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยห้ำม
ไม่ให้บุคคลภำยนอกนำรถยนต์มำจอดภำยในสำนักงำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต เพื่อป้ องกันไม่ให้นำรถยนต์ ทีผ่ ดิ
กฎหมำย
หรือนำสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมำยเข้ำมำซุกซ้อนในสำนักงำน
10.3.7 กรณีมรี ถยนต์บุคคลภำยนอกมำจอดในสำนักงำนฯไว้ล่วงหน้ำจึงถึงวันรุ่งขึน้ ให้บนั ทึก
หมำยเลขทะเบียน ยีห่ อ้ และสีรถยนต์ไว้ในสมุดเข้ำเวรประจำวันด้วย
10.3.8 กรณีทม่ี เี หตุกำรณ์ไม่ปกติให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ ตัง้ แต่ผตู้ รวจเวร
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร รอง ผอ.สพป.ขก.เขต 1 (รอง 1) และ ผอ.สพป.ขก.เขต 1 ตำมลำดับชัน้
10.3.9 ให้สำรวจอำคำรทุกหลัง หำกพบว่ำมีควำมผิดปกติ หรือไม่ได้ปิดไฟฟ้ ำ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ ปิ ด
ประตูหน้ำต่ำงให้รบี ดำเนินกำรปิ ดให้เรียบร้อย หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ให้แจ้งผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มที่
รับผิดชอบแต่ละกลุ่มรีบดำเนินกำรแก้ไขในทันทีและบันทึกรำยกำรไว้ในสมุดเข้ำเวรประจำวันด้วยทุกครัง้
10.3.10 ให้เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้ ำส่องสว่ำงตำมถนนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำของ สพป.ขก.
เขต 1
10.3.11 ให้ควบคุมดูแลกำรจอดรถยนต์ของเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผูม้ ำติดต่อรำชกำรในเวลำทีต่ นเข้ำเวร
ยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนทีร่ ำชกำร
10.4 งำนอื่นๆ ตำมทีร่ บั มอบหมำย
10.5 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายกฤษดี สิ งห์กลาง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
11. นางมยุรีย์ เทือกเถาว์ ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานพิ มพ์ดีด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีห่ ลัก
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในหมวดอำคำรสถำนที่ ตลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำง ๆ
ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร และให้
รับผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
11.1 งำนอำคำรสถำนที่
1) รับผิดชอบงำนทำควำมสะอำดอำคำร 2 ในห้องปฏิบตั งิ ำน ระเบียงทำงเดิน ทีน่ งั ่ บำน
กระจกประตูหน้ำต่ำง ป้ ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ บันไดและใต้บนั ไดขึน้ ลงทัง้ 2 ด้ำน ให้สะอำดเรียบร้อย
2) นำขยะในห้องปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีไ่ ปทิง้ ในทีเ่ ก็บขยะ
3) เปิ ด – ปิ ด ห้องทำงำน และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำให้เป็ นไปตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ ำของ
สำนักงำน
4) ทำควำมสะอำดห้อง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และห้อง ผอ.กลุม่ ทุกวัน
11.2 งานธุรการกลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
1) กำรลงรับหนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2) งำนพิมพ์หนังสือ แจกจ่ำยเอกสำรแบบพิมพ์ หนังสือรำชกำร ให้เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบและ
สถำนศึกษำในสังกัด ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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3) งำนนำแฟ้ มเสนอจำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส่งต่อเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรสำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4) งำนเวียนหนังสือเวียน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5) งำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน สถำนศึกษำ และส่วนรำชกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
6) ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่ม/หน่วยและงำนภำรกิจพิเศษอื่นตำมที่
ได้รบั มอบหมำย
7) เบิกกระดำษ วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เครือ่ งพิมพ์รวมทัง้ ควบคุม กำกับ และเก็บรักษำกระดำษ
วัสดุอุปกรณ์ทเ่ี หลือไว้ใช้ภำยในกลุ่มส่งเสริม
8) งำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12. นางบุญโฮม พนามวัง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความสะอาด ผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นางสาวพันปี สนทอง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความสะอาด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่
รอง
ให้มหี น้ำทีบ่ ำรุงรักษำทำควำมสะอำดและสนับสนุ นช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำน ใน
หมวดอำคำรสถำนที่ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบแผนธรรมเนียมของทำงรำชกำร และให้
รับผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
12.1 ดูแลรักษำทำควำมสะอำดบริเวณและร้ำน (School Mart)
12.2 กำรเก็บรักษำทำควำมสะอำด ซักรีด ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำม่ำน ผ้ำหุม้ เก้ำอี้
12.3 กำรเก็บรักษำทำควำมสะอำดเครือ่ งครัว แก้วน้ำ ถำด หม้อต้มน้ ำร้อน
12.4 กำรปฏิบตั งิ ำนในร้ำน School Mart ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12.5 ดูแล ทำควำมสะอำดอำคำร 1 ชัน้ 1
12.6 รดน้ ำประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับระเบียงหน้ำอำคำร 1 ชัน้ 1 และร้ำน (School Mart)
12.7 งำนบริกำรกำรจัดประชุม งำนต้อนรับและงำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12.8 งำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12.9 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางสาวพันปี สมทอง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
13. นางสาวพันปี สมทอง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความสะอาด ผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นางบุญโฮม พนามวัง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความสะอาด ผูป้ ฏิบตั งิ ำนรอง
ให้มหี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในหมวดอำคำรสถำนที่ ตลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่
ได้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรและให้รบั ผิดชอบ
ภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
13.1 กำรทำควำมสะอำดห้องน้ำอำคำร 1 อำคำร 2 และอำคำร 3 ทุกห้อง วันละ 2 ครัง้ ภำคเช้ำ 1
ครัง้ ภำคบ่ำย 1 ครัง้ กรณีมกี ำรจัดประชุมหรือมีผมู้ ำใช้บริกำรห้องน้ ำจำนวนมำก ให้ทำควำมสะอำดห้องน้ ำ
ให้สะอำด
อยูต่ ลอดเวลำ
13.2 ทำควำมสะอำดห้องน้ ำห้องผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขต ให้สะอำดอยูเ่ สมอ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ประจำห้องน้ ำให้เพียงพอ
13.3 รับผิดชอบกำรทำควำมสะอำดศำลำรวมใจ ห้องเพลิน และประดับตกแต่งรดน้ ำต้นไม้โดยรอบ
13.4 งำนบริกำรผูม้ ำใช้หอ้ งเพลิน
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13.5 งำนบริกำรกำรจัดประชุม งำนต้อนรับ และงำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
13.6 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นางบุญโฮม พนามวัง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
14. นายกฤษดี สิ งห์กลาง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำน
หลัก
นายพระนม นามวิ ชยั ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำน
รอง
ให้มหี น้ำทีอ่ ยูเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยอำคำร สถำนที่ ทรัพย์สนิ ของทำงรำชกำร และสนับสนุน
ช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำน ทุกภำรกิจงำน ในหมวดอำคำรสถำนที่ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบ
แผนธรรมเนียมของทำงรำชกำรและให้รบั ผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
14.1 งานอาคารสถานที่
1. กำรให้อำหำรปลำและอำหำรนก ในวัดหยุดรำชกำร
2. เปลีย่ นน้ ำและดูแลรักษำตูป้ ลำหน้ำหอประชุม 72 ปี ฯ ให้สะอำดสวยงำมตลอดเวลำ
3. รักษำ ทำควำมสะอำดตูย้ ำมและบริเวณโดยรอบ
4. ดูแลรักษำตกแต่ง ตัดกิง่ ไม้ รดน้ ำ ใส่ปยุ๋ บริเวณตูย้ ำม ศำลพระภูม ิ น้ ำตกข้ำงศำลพระภูม ิ
สวนหย่อมหน้ำโรงจอดรถยนต์ ผอ.เขต และส่วนหย่อมศรีสุภะ บริเวณบันไดด้ำนตะวันออกอำคำร1 และ
สถำนทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. รดน้ำต้นไม้สวนหย่อมและต้นไม้ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรเพำะชำบำรุงรักษำ ในวันหยุดรำชกำร
6. งำนอำคำรสถำนทีแ่ ละงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั หมำย
14.2 งานรักษาความปลอดภัย
1. ให้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้วยเคร่งครัด
2. ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำขอนแก่น เขต 1
ตัง้ แต่เวลำ 18.00– 08.30 น. ของวันถัดไป และให้มวี นั หยุดสัปดำห์ละ 1 วัน ซึง่ จะต้องตรงกับวันอยูเ่ วรของ
นำยพระนม นำมวิชยั และนายปิ ยวัฒน์ ติ วเฮือง
3. ให้บนั ทึกกำรอยูเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัยทุกวัน
4. ห้ำมไม่ให้พนักงำนขับรถหรือบุคคลหรือเจ้ำหน้ำทีน่ ำรถยนต์ออกนอกสำนักงำนโดยไม่ได้รบั
อนุญำตจำกผูอ้ ำนำจในกำรควบคุมดูแลรถยนต์ กรณีมกี ำรฝ่ ำฝืนให้บนั ทึกรำยงำนในสมุดกำรอยูเ่ วรยำมด้วย
และโทรศัพท์รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ และผูต้ รวจเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในทันที
5. ตอนกลำงคืนให้ตรวจสอบว่ำมีรถยนต์ของสำนักงำนอยูก่ ค่ี นั และไม่อยูก่ ค่ี นั หมำยเลข
ทะเบียนอะไรบ้ำงทีไ่ ม่อยู่ ให้ลงบันทึกไว้ในสมุดเวรด้วย
6. ในวันหยุดหรือหลังเวลำเลิกงำนในระหว่ำงปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ วรยำมรักษำควำมปลอดภัย ห้ำม
ไม่ให้บุคคลภำยนอกนำรถยนต์มำจอดภำยในสำนักงำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต เพื่อป้ องกันไม่ให้นำรถยนต์ทผ่ี ดิ
กฎหมำย
หรือนำสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมำยเข้ำมำซุกซ่อนในสำนักงำน
7. กรณีมรี ถยนต์บุคคลภำยนอกมำจอดในสำนักงำนฯไว้ล่วงหน้ำจึงถึงวันรุง่ ขึน้ ให้บนั ทึก
หมำยเลขทะเบียน ยีห่ อ้ และสีรถยนต์ไว้ในสมุดเข้ำเวรประจำวันด้วย
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8. กรณีทม่ี เี หตุกำรณ์ไม่ปกติให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ ตัง้ แต่ ผตู้ รวจเวร
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร รอง ผอ.สพป.ขก.เขต 1 (รอง 1) และ ผอ.สพป.ขก.เขต 1 ตำมลำดับชัน้
9. ให้สำรวจอำคำรทุกหลัง หำกพบว่ำมีควำมผิดปกติ หรือไม่ได้ปิดไฟฟ้ ำ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ ปิ ด
ประตูหน้ำต่ำงให้รบี ดำเนินกำรปิ ดให้เรียบร้อย หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ให้แจ้งผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม ที่
รับผิดชอบแต่ละกลุ่มรีบดำเนินกำรแก้ไขในทันที และบันทึกรำยกำรไว้ในสมุดเข้ำเวรประจำวันด้วยทุกครัง้
10. ให้ควบคุมดูแลกำรจอดรถยนต์ของเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผูม้ ำติดต่อรำชกำรในเวลำทีต่ นเข้ำเวรยำม
รักษำควำมปลอดภัยในสถำนทีร่ ำชกำร
11. ให้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่ม/หน่วยและงำนภำรกิจพิเศษอื่น
ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย และหรือตำมทีห่ วั หน้ำหมวดสถำนทีร่ อ้ งขอ
12. ให้เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้ ำส่องสว่ำงตำมถนนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำของ สพป.ขก.
เขต 1
13. งำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
14. กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายพระนม นามวิ ชยั เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
15. นายปิ ยวัฒน์ ติ วเฮือง ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานดูแลสวน เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนหลัก
นายพระนม นามวิ ชยั ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำน
รอง
ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนทุกภำรกิจงำนในหมวดอำคำรสถำนทีแ่ ละยำนยนต์ ตลอดจนกำรปฏิบตั งิ ำน ในด้ำน
ต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร และให้
รับผิดชอบภำรกิจงำนประจำ ดังนี้
15.1 งานอาคารสถานที่
1) เพำะชำ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษำต้นไม้ กล้ำไม้ รดน้ำพรวนดินทัง้ หมด รดน้ ำต้นไม้ ตัด
ประดับตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณสวนหย่อม สนำมหญ้ำ บริเวณสวนหย่อม หน้ำเสำธงและ
หน้ำอำคำร 1 ทัง้ หมด
2) ปรับเปลีย่ นต้นไม้ทเ่ี หีย่ วเฉำออกไปอภิบำลบำรุงรักษำ
3) ดูแล เปิ ด-ปิ ด น้ำตกทำงออกสำนักงำนหน้ำซุม้ พระพุทธรูปบุญทันตำ น้ำพุหน้ำเสำธง
น้ำตกทำงขึน้ อำคำรชัน้ 1 ทัง้ 2 ด้ำน น้ ำตกทำงเข้ำสำนักงำนฯ น้ ำตกด้ำนข้ำงศำลพระภูม ิ ตำมทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
4) รับผิดชอบกำรทำควำมสะอำดบ้ำนพัก รดน้ำ พรวนดิน ตัดตกแต่งตัง้ ไม้ ใส่ปยุ๋ กำจัดวัชพืช
บ้ำนรอง ผอ.สพป.ขก.เขต 1 และบ้ำนพักรับรอง ผอ.สพป.ขก.เขต 1 ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5) ทำควำมสะอำดถนนทำงเข้ำ ถนน หน้ำอำคำร 1 และถนนทำงออกสำนักงำน
15.2 งานยานพาหนะ ให้เป็ นพนักงำนขับรถยนต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย (กำรใช้รถยนต์ให้ถอื ปฏิบตั ิ
และดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับและ
กฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรจรำจร อย่ำงเคร่งครัด)
15.3 งำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
15.4 กรณีไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นายพระนม นามวิ ชยั เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
***********************

21

รายละเอียดผูร้ บั ผิดชอบส่วนงานต่างๆของลูกจ้างประจา/ชัวคราว
่
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนบท้ายคาสัง่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ 32/2561 ลงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ที่

สถานที่
บริ เวณสวนหย่อม/รอบอาคาร

ผูร้ บั ผิดชอบ

บริเวณหน้ำเสำธง

นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮืือง

2

โรงจอดรถ ผอ.สพป./ข้ำงอำคำร 1

นำยกฤษฎี สิงห์กลำง

3

ห้องเพลิน
หน้ำอำคำร1 ตลอดแนว/บ่อปลำ

น.ส.พันปี สมทอง
นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง

5
6

ป้ อมยำม/ศำลพระภูม ิ
นำยกฤษดี สิงห์กลำง
สวนหิน หลังอำคำร 1
นำยแสวง ปทุมวัน
บริเวณพืน้ กระเบือ้ ง โต๊ะเก้ำอีห้ ลังอำคำร
1
ลำนบำรมี
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
นำยพระนม นำมวิชยั
สวนหย่อม หน้ำอำคำร 2
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
โรงจอดรถ หลังอำคำร2
นำยนพดล กองไชยสงค์

1

4

7
8
9

10 สวนหย่อมหน้ำอำคำร 3 (ศน.)
นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว
11 ทำควำมสะอำดบ่อปลำ-เปลีย่ นน้ำ
นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง
ให้อำหำรปลำ
12 สวนหย่อมด้ำนข้ำง-ด้ำนหลังตึก3 (ศน.) นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

ผูช้ ่วย
นำยพระนม นำมวิชยั
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
นำงบุญโฮม พนำมวัง
น.ส.พันปี สมทอง
นำงบุญโฮม พนำมวัง
นำยพระนม นำมวิชยั
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
นำยพระนม นำมวิชยั
นำงบุญโฮม พนำมวัง
น.ส.พันปี สมทอง
นำยมิตร ทองยศ
นำยแสวง ปทุมวัน
นำยมิตร ทองยศ
นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง
*นักการทุกคน*
นำยนพดล กองไชยสงค์

หมาย
เหตุ
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13 โรงจอดรถ หลังคำร 3 (ศน.)
โรงจอดรถลำนกำระเวก

นำยมิตร ทองยศ

14 บริเวณรัว้ หน้ำสำนักงำนฯ
15 ห้องก๊อปปี้ ปริน๊ ส์/งำน Copy Print
16 บริเวณทีท่ ง้ิ ขยะ/กำรนำขยะไปทิง้

นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง
นำยแสวง ประทุมวัน
นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง

17 ร้ำน School Mart

นำงบุญโฮม พนำมวัง

1

ห้องประชุม
ห้องประชุม ชัน้ 3(ดร.มังกร-ประภำฯ)
หอประชุม 72 ปี ดร.ประภำ ภักดิ ์โพธิ ์
ห้องประชุมอ้อพงษ์อนุสรณ์
ห้องประชุม จิตรำ ศรีไสว
ภายในบริ เวณอาคารและห้องทางาน
อำคำร 1 ชัน้ 1

นำยแสวง ประทุมวัน
นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว
นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

นำงบุญโฮม พนำมวัง
น.ส.พันปี สมทอง
นำยกฤษดี สิงห์กลำง
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว

นำงบุญโฮม พนำมวัง

น.ส.พันปี สมทอง

อำคำร 1 ชัน้ 2/ห้อง ผอ./รอง ผอ.

นำงสำวสุวมิ ล ขุลที รัย์

3

อำคำร 1 ชัน้ 3

นำยพระนม นำมวิชยั
นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว

4

อำคำร 2 ชัน้ 1-2

นำงมยุร ี เทือกเถำว์

นำงสำวจุฑำรัตน์ ภูตอ้ งใจ
นำยธงชัย กัลยำ
นำงบุญโฮม พนำมวัง
น.ส.พันปี สมทอง
นำยชัยยำ น้อยเล็ก

อำคำร 3 (ศน.)/อำคำรลูกเสือ

นำยสิรพงษ์ ลัทธิวรรณ
นำงอัมรำรักษ์ ทองโคตร
น.ส.พันปี สมทอง

2
3
4
1
2

5
6

ห้องน้ำทุกห้องในสำนักงำนเขต

7

ดูแลระบบเครือ่ งฉำย-เครือ่ งเสียง
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ชัน้ 3
ดูแลระบบเครือ่ งฉำย-เครือ่ งเสียง
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 72 ปี ฯ

8

นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว

นำยมิตร ทองยศ
นำยปฏิพฒ
ั น์ ศรีแก้ว
นำยนพดล กองไชยสงค์
นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ
นำยนพดล กองไชยสงค์
นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ
นำยชัยยำ น้อยเล็ก
นำยพระนม นำมวิชยั
น.ส.พันปี สมทอง

นำยปิ ยวัฒน์ ติวเฮือง

นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

นำงบุญโฮม พนำมวัง
นำยพระนม นำมวิชยั
นำยแสวง ประทุมวัน

นำยแสวง ประทุมวัน

นำยสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

*********************************
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รายละเอียดแนบท้ ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่รบั ผิ ดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
1. นางสาววิ จิตร มูลแวง ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิ เศษ ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ ควบคุม ดูแล กำกับติดตำมและนิเทศกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรวินิจฉัยสังกำรงำนในกลุ
่
่มบริหำรงำนบุคคล ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ นโยบำยและแบบธรรม
เนียมทำงรำชกำรในภำระงำน ต่อไปนี้
1. ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำงำนวำงแผนส่งเสริม สนับสนุ น กำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล เช่น งำนวำงแผนอัตรำกำลัง กำรกำหนดตำแหน่ งและวิทยฐำนะ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้ งำน
บำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
2. พัฒนำคุณภำพงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. ปฏิบตั งิ ำนสนับสนุ นภำรกิจ งำน อกศจ./กศจ.
5. งำนนโยบำยทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
6. จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ำรของกลุ่มและของสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
7. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
8. งำนนโยบำยทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
9. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กรณีไปรำชกำรหรืออยูแ่ ต่ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้นำยวิระธรรม มำตย์ภธู ร นักทรัพยำกรบุคคล
ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
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กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
2. นายวิ ระธรรม มาตย์ภธู ร ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ มอบให้ นำยวีระชำติ โสภำ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนวำงแผน
อัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
2. กำรกำหนดตำแหน่งและวิทยฐำนะ
3. นำแผนอัตรำกำลังมำกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐำนะ ขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขกำรจัดทำตำแหน่ ง
ขอกำหนดตำแหน่งเพิม่ จำกสถำนศึกษำ ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ทุกตำแหน่ง ทุกสำยงำน
5. กำรดำเนินกำรให้มกี ำรประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ทุกตำแหน่ง ทุกสำยงำนให้มวี ทิ ยฐำนะชำนำญกำร ครูชำนำญกำรพิเศษ/
เชีย่ วชำญ/ เชีย่ วชำญพิเศษ
6. จัดทำทะเบียนควบคุมกำรขอให้มหี รือเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในตำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบ
7. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
8. กำรแต่งตัง้ ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐำนะ ข้ำรำชกำรครูสำยงำนสอน บริหำรสถำนศึกษำ บริหำร
กำรศึกษำและศึกษำนิเทศก์
9. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
3. นายวีระชาติ โสภา ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ มอบให้ นำยวิระธรรม มำตย์ภธู ร ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน
ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนวำงแผน
อัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
2 วิเครำะห์ภำรกิจและวำงแผนอัตรำกำลังคนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. กำรวำงแผนอัตรำกำลังคนภำครัฐ
4. กำรกำหนดจำนวนอัตรำกำลังตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
5. วำงแผนกำรจัดทำแผน กำรติดตำมประเมินผลกำรใช้อตั รำกำลังของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
6. ควบคุมกำรใช้ตำแหน่งว่ำงของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กำรจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, ลูกจ้ำงประจำ,
ลูกจ้ำงชัวครำวและพนั
่
กงำนรำชกำร
8. จัดทำข้อมูล HRMS ในส่วนงำนอัตรำกำลัง
9. กำรเกลีย่ อัตรำกำลัง กำรตัดโอนตำแหน่ งและอัตรำเงินเดือน
10. กำรจัดทำข้อมูลเกีย่ วกับครูรำยหมวดวิชำและควำมต้องกำรครู เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
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11. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ ง
12. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
4. นางนฤมล แหวะสอน ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงำนสรร
หำและบรรจุแต่งตัง้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ มอบให้ นำยวีระชำติ โสภำ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ควบคุม กำรรับ-ส่ง หนังสือ เก็บและค้นเอกสำร งำนพิมพ์ และประมวลรำยงำนกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
2. ลงทะเบียนรับและจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรำชกำรของกลุ่มงำนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
3. จัดทำทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4. ประสำนงำนในกลุ่มงำนและระหว่ำงกลุ่มงำน ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
5. ดำเนินกำรจัดประชุมงำนวิทยฐำนะ กำรประชุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงำนธุรกำร
6. กำรเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค(2)
7. กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ลูกจ้ำงประจำ
8. กำรเปลีย่ นตำแหน่งและกำรปรับระดับชัน้ งำนลูกจ้ำงประจำ
9. กำรสรรหำโดยกำรสอบ กำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตัง้ พีเ่ ลีย้ งเด็กพิกำรและผูป้ ฏิบตั งิ ำนธุรกำร
โครงกำรคืนครูให้นกั เรียน และกำรดำเนินกำรเรือ่ งลูกจ้ำงทุกตำแหน่ง
10. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
1. นางสาววิ จิตร มูลแวง ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิ เศษ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ได้ มอบให้ นำงภำวนำ ชูตระกูล ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตัง้
2. กำรสรรหำโดยกำรสอบ กำรคัดเลือก และกำรสอบแข่งขัน กำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรวิทยำศำสตร์
3. กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครู ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
4. กำรรับโอน – ให้โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
5. กำรประเมินค่ำงำนระดับชำนำญพิเศษและเชีย่ วชำญ
6. กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค(2)
7. กำรคัดเลือกอัตรำจ้ำงโครงกำรครูผทู้ รงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
8. กำรรับรองคุณวุฒ ิ
9. งำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2. นางภาวนา ชูตระกูล ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้มอบให้ นำงอุดมลักษณ์ สุรยิ ะสกุลพงษ์ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตัง้
2. กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ บริหำรกำรศึกษำ
3. กำรสรรหำโดยกำรสอบ กำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
4. กำรบรรจุและแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก ตำแหน่งผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
5. กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้
7. กำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจงำนในกลุ่มงำนสนับสนุน อกศจ./กศจ. ทัง้ ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจ
เสริม และภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับ และแบบ
แผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำร
ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่
8. ออกแบบจัดทำทะเบียน อกศจ./กศจ.
9. ประสำนงำนรวบรวมเรือ่ งทีจ่ ะนำเสนอ อกศจ./กศจ.
10. ประสำนงำน ติดตำม กำกับและรวบรวมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุม
11. รำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
12. งำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
3. นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ได้ มอบให้ นำงสำววิจติ ร มูลแวง ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตัง้
2. กำรช่วยปฏิบตั ริ ำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้
4. กำรทดลองปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรและกำรพ้นทดลองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรบรรจุและแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรครูและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ตำมโครงกำร สควค. และนักเรียนทุน
6. กำรอนุญำตไปสมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขัน
7. กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอนทุกกรณี
8. กำรรักษำกำรในตำแหน่งและกำรรักษำรำชกำรแทน
9. กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และกำรให้ออก
จำกรำชกำร โครงกำรเกษียณก่อนกำหนด
10. งำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
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1. นางอรอนงค์ ศรีชยั ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ มอบให้ นางสาววชิ รา ชื่นใจ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนบำเหน็จ
ควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต
1
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ เงินเดือน
3. กำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
5. กำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ของ
กรมบัญชีกลำง
6. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ของกรมบัญชีกลำง
7. กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีปกติ และกรณีเพิม่ เติม
ระหว่ำงปี
8. กำรทำบัญชีถอื จ่ำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำปี งบประมำณ
9. จัดทำบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำยอัตรำเพิม่ เติมระหว่ำง
ปี กรณีขำ้ รำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำได้รบั กำรเลื่อนและแต่งตัง้
10. ตรวจสอบและแก้ไขคำสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเมือ่ ได้รบั
กำรเลื่อนและแต่งตัง้ ให้มวี ทิ ยฐำนะสูงขึน้
11. เลื่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน
12. จัดทำบัญชีถอื จ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
ระหว่ำง ปี งบประมำณ และประจำปี งบประมำณ ( 1 เมษำยน และ 1 ตุลำคม ของทุกปี )
13. จัดทำทะเบียนควบคุมบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน (จ.18)
14. จัดทำบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีสบั เปลีย่ นอัตรำ
เงินเดือนระหว่ำงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (ตัดโอนอัตรำเงินเดือนในระบบจ่ำยตรง)
15. จัดทำบัญชีถอื จ่ำยอัตรำ เงินวิทยฐำนะ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำ ประจำปี งบประมำณ
16. จัดทำบัญชีถอื จ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพิม่ เติมระหว่ำงปี
18. กำรพิจำรณำและดำเนินกำรเกีย่ วกับคำขอรับเงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งทีม่ หี ตุพเิ ศษของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีป่ ฏิบตั หิ น้ำทีส่ อนคนพิกำร (พ.ค.ก.)
19. ควบคุมตรวจ ตรวจสอบ อัตรำเงินเดือนของตำแหน่งว่ำงทีม่ เี งินและไม่มเี งินในบัญชีถอื จ่ำย
เงินเดือนข้ำรำชกำร
20. จัดเก็บ รวบรวมคำสัง่ เพื่อควบคุมจำนวนอัตรำและจัดทำบัญชีถอื จ่ำย ระหว่ำงจังหวัด
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21. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
22. จัดทำข้อมูล HRMS
23. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2. นางสาววชิ รา ชื่นใจ ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ มอบให้ นำงอรอนงค์ ศรีชยั ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนิ นงำนของงำนบำเหน็จ
ควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ
2. กำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
3. กำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผกู้ ระทำควำมดีควำมชอบอันเป็ นประโยชน์แก่
ประเทศ ศำสนำ และประชำชน
4. กำรตรวจสอบและแจ้งรำยชื่อผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจำปี ตำมประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
5. กำรจัดสรรเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์และกำรจัดส่งประกำศนียบัตรกำกับเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
6. กำรส่งคืนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ชนั ้ รอง กำรส่งคืนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ ของผูถ้ งึ แก่กรรมและกำร
ชดใช้เงินทดแทนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
7. กำรจัดทำบัตรและทะเบียนกำกับ ควบคุม เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ
8. กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 และสถำนศึกษำ
9. สำรวจจำนวนและฐำนค่ำจ้ำงรวมของลูกจ้ำงประจำทีค่ รองอัตรำอยู่ ณ วันที่ 1 มีนำคม และวันที่ 1
กันยำยน ของทุกปี
10. พิจำรณำดำเนินกำรขออนุมตั จิ ดั สรรโควตำและวงเงินเลื่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำในสังกัด
11. กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
12. กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำทีจ่ ะเกษียณอำยุรำชกำร/กรณีพเิ ศษ
13. ตรวจสอบและแก้ไขคำสังเลื
่ ่อนขัน้ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
14. ตรวจสอบอัตรำว่ำงและอัตรำค่ำจ้ำงตัง้ ใหม่และประสำนงำนกับงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
15. กำรดำเนินกำรส่ง ก.พ.7 และแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำรไปต่ำงสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
16. ดำเนินกำรตอบรับ ก.พ.7 และแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำร
17. กำรขอเพิม่ วุฒแิ ละกำรฝึกอบรม เปลีย่ นแปลง ชื่อ – สกุล ใน ก.พ.7 และทะเบียนประวัตขิ อง
ข้ำรำชกำร
18. กำรจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
19. กำรลงคำสังเปลี
่ ย่ นแปลง ๆ ต่ำง ใน ก.พ.7
20. กำรจัดทำและดำเนินกำรเกีย่ วกับ ก.พ.7 และแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
21. กำรดำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรและประจำปี
22. ดำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรล่วงหน้ำ 5 ปี
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23. กำรประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรประจำปี
24. กำรจัดทำ ก.พ.7 และแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำรบรรจุใหม่
25. กำรส่งตัวข้ำรำชกำรทีไ่ ด้รบั กำรบรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ
26. กำรจัดทำ ก.พ.7 และแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำรทีโ่ อนและบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
27. กำรขอแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด
28. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ำรำชกำรถึงแก่กรรม
29. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

3. นางณัฐริ นีย์ นามสีฐาน ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ และกลุ่มงำนสรร
หำและบรรจุแต่งตัง้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นำงสำววชิรำ ชื่นใจ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมี
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน จัดระบบงำน กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรดำเนินงำนของงำนบำเหน็จ
ควำมชอบ และทะเบียนประวัติ
2. ขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนในสำนักงำน
3. กำรขอมีบตั รประจำตัวเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
4 .ขอมีบตั รเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน
5. ขออนุญำตลำอุปสมบท
6. ขอพระรำชทำนเพลิงศพ
7. กำรลำของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
8. กำรลำเข้ำรับกำรเตรียมพล
9. กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร
10. กำรจัดเก็บ รวบรวม และระเบียบ แนวปฏิบตั ขิ องงำนทีร่ บั ผิดชอบ
11. กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศโดยใช้วนั ลำและหรือระหว่ำงวันหยุดรำชกำร
12. กำรขอหนังสือรับรอง
13. กำรขออนุญำตเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ ในส่วนทีเ่ กิน 60 วันทำกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำร
ในสำนักงำน
14. กำรสรรหำโดยกำรสอบเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ปรับอัตรำค่ำตอบแทน กำรลำของพนักงำนรำชกำร
15. กำรจัดทำข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ
16. ประสำนงำนในกลุ่มงำนและระหว่ำงกลุ่มงำน ในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
17. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานวิ นัยและนิ ติการ
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1. นายบุญเรียน จันทรเสนา ตาแหน่ งนิ ติกรชานาญการพิ เศษ
ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนวินยั และนิตกิ ำร หำกไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ ด.ต.โอภำส โคตำ
ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน โดยมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ นกลุ่มงำนวินยั และนิตกิ ำร
ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ นโยบำย และธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำร ให้ถูกต้อง
รวดเร็ว อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกลันกรองและให้
่
ควำมเห็นก่อนเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
2. ประสำนกำรฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง กรณีเจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนเป็ นโจทก์หรือจำเลย
ผูฟ้ ้ องคดีหรือผูถ้ ูกฟ้ องคดี
3. ให้ควำมเห็นชอบ และตรวจสอบกำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำทีห่ น่วยงำนเกีย่ วข้อง
4. รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ หนังสือสังกำรที
่
เ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
5. ดำเนินงำนกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน กำรอุทธรณ์ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนินกำรทำงวินยั
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบ กฎหมำยกำหนด
6. ดำเนินงำนควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
7. ให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษำเพื่อให้ขำ้ รำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือหน่วยงำน
ทรำบแนวทำงกำรต่อสูค้ ดี กำรฟ้ องคดี ในกรณีถูกกล่ำวหำ ถูกจับกุม คุมขัง และหรือ ถูกฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ
และคดีปกครอง
8. ให้คำปรึกษำทำงกฎหมำย และระเบียบต่อหน่วยงำน เพื่อกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
9. งำนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกำรประสำนงำนกับกลุ่มอื่น
10. สืบหำหลักทรัพย์ตำมคำพิพำกษำ
11. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2. ด.ต.โอภาส โคตา ตาแหน่ งนิ ติกรชานาญการ
ปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ก่ี ลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร หำกไม่อำปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้ นำยบุญเรียน จันทรเสนำ
ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน โดยมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ นกลุ่มงำนวินยั และนิตกิ ำร
ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ นโยบำย และธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำร ให้ถูกต้อง
รวดเร็ว อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกลันกรองและให้
่
ควำมเห็นก่อนเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
2. ประสำนกำรฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง กรณีเจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนเป็ นโจทก์หรือจำเลย
ผูฟ้ ้ องคดีหรือผูถ้ ูกฟ้ องคดี
3. ให้ควำมเห็นชอบ และตรวจสอบกำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำทีห่ น่วยงำนเกีย่ วข้อง
4. รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ หนังสือสังกำรที
่
่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
5. ดำเนินงำนกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน กำรอุทธรณ์ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนินกำรทำงวินยั
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบ กฎหมำยกำหนด
6. ดำเนินงำนควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
7. ให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษำเพื่อให้ขำ้ รำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือหน่วยงำน
ทรำบแนวทำงกำรต่อสูค้ ดี กำรฟ้ องคดี ในกรณีถูกกล่ำวหำ ถูกจับกุม คุมขัง และหรือ ถูกฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ
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และคดีปกครอง
8. ให้คำปรึกษำทำงกฎหมำย และระเบียบต่อหน่วยงำน เพื่อกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
9. งำนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกำรประสำนงำนกับกลุ่มอื่น
10. สืบหำหลักทรัพย์ตำมคำพิพำกษำ
11. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
3. นายดาวเหนื อ เคนดา ตาแหน่ ง ครู ช่วยราชการ
ปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ก่ี ลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร โดยมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสำนกำรฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง กรณีเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนเป็ นโจทก์ หรือจำเลย
ผูฟ้ ้ องคดีหรือผูถ้ ูกฟ้ องคดี
2. ให้ควำมเห็นชอบและตรวจสอบกำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำทีห่ น่วยงำนเกีย่ วข้อง
3. รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ หนังสือสังกำรที
่
เ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
4. ดำเนินงำนกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน กำรอุทธรณ์ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนินกำรทำงวินยั
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบ กฎหมำยกำหนด
5. ดำเนินงำนควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
6. ให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษำเพื่อให้ขำ้ รำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือหน่วยงำนทรำบ
แนวทำงกำรต่อสูค้ ดี กำรฟ้ องคดี ในกรณีถูกกล่ำวหำ ถูกจับกุมคุมขัง และหรือ ถูกฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ
และคดีปกครอง
7. ให้คำปรึกษำทำงกฎหมำย และระเบียบต่อหน่วยงำนเพื่อกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
8. งำนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกำรประสำนงำนกับกลุ่มอื่น
9. สืบหำหลักทรัพย์ตำมคำพิพำกษำ และดำเนินกำรในส่วนเกีย่ วข้อง
10. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
4. นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิ ริร่งุ โรจ ตาแหน่ งนักประชาสัมพันธ์ปฏิ บตั ิ การ ช่วยราชการกลุ่มงานวิ นัยและนิ ติ
การ
ปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ก่ี ลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร โดยมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนธุรกำรกลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนประชำสัมพันธ์กลุ่มงำนวินยั และนิตกิ ำร
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนเลขำนุกำรกลุ่มงำนวินยั และนิตกิ ำร
4. ประสำนงำนกำรฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง กรณีหน่วยงำนเป็ นโจทก์หรือจำเลย
5. ประสำนงำนกำรดำเนินกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน กำรอุทธรณ์ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง
6. ประสำนงำนกำรดำเนินกำรควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
7. บันทึกถ้อยคำผูถ้ ูกกล่ำวหำ ถ้อยคำพยำน ในกำรสืบสวนข้อเท็จ จริง
8. รวบรวมเอกสำร หลักฐำน กฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ หนังสือสังกำรที
่
เ่ กีย่ วข้อง เพื่อกำรปฏิบตั งิ ำนวินัย
และนิตกิ ำรเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วแก่กำรสืบค้น รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่หน่ วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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9. ประสำนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษำ เพื่อให้ขำ้ รำชกำรหรือลูกจ้ำงหรือ
หน่วยงำน
ทรำบแนวทำงกำรต่อสูค้ ดี กำรฟ้ องคดีในกรณีถูกกล่ำวหำ ถูกจับกุมคุมขัง และหรือถูกฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ และคดี
ปกครอง
10. ประสำนงำนกำรสืบหำหลักทรัพย์ตำมคำพิพำกษำ
11. ปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องหรือกำรประสำนงำนกับกลุ่มอื่นๆ
12. งำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
********************

รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่รบั ผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางสุมทั นา แก้วจิ นดา ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิ เศษ (ตาแหน่ งเลขที่ อ
37)
ปฏิบตั หิ น้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน (เลขทีต่ ำแหน่ ง อ.37) มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบกำร
ปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
1.1 ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตำม เร่งรัด แนะนำให้คำปรึกษำ แก้ไขปั ญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนและกำรวินิจฉัยสังกำร
่ งำนกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสัง่ นโยบำย
และแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
1.2 ตรวจสอบ กลันกรอง
่
งำนกลุ่มนโยบำยและแผน เกีย่ วกับงำนธุรกำร งำนข้อมูลสำรสนเทศ งำน
นโยบำย
และแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับเพื่อ
พิจำรณำสังกำร
่
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปรำยงำน ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับงำนกลุ่ม
นโยบำยและแผน
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิน่
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1.6 วิเครำะห์ กำรจัดตัง้ งบประมำณ เงินอุดหนุนทัวไปของสถำนศึ
่
กษำ และกำรจัดสรรงบประมำณ
1.7 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ และผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
1.8 ดำเนินกำรจัดตัง้ ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
1.9 ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.10 ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำรำชกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
1.11 งำนนโยบำยทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2. นางณิ ชชารีย์ ตัง้ วานิ ชกพงษ์ ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิ เศษ (ตาแหน่ ง
เลขที่ อ.38)

มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
2.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ลำดับที่ 1 ในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำรกลุ่มไม่
สำมำรถ
ปฏิบตั ริ ำชกำรได้
2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปและรำยงำน งำนทีร่ บั ผิดชอบ
2.3 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
2.3.1 วิเครำะห์ทศิ ทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ได้แก่ เป้ ำหมำย
เชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบตั ริ ำชกำร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและศึกษำผลกำร วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2.3.2 ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบตั งิ ำนและเป้ ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับ ได้แก่ เป้ ำหมำย
กำรให้บริกำรสำธำรณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงกำรจัดผลผลิต (Service Delivery
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลกำรปฏิบตั งิ ำนของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และผลกำร ดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ในสังกัดทีต่ อ้ งดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุขอ้ ตกลงทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ำกับ
2.3.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทัง้ ด้ำนปริมำณและคุณภำพของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2.3.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2.3.5 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นต้องใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรจัด
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2.4 งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
2.4.1 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์
1) ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่
เกีย่ วข้อง
2) วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (SWOT)
และประเมินสภำพของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3) กำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ ำประสงค์ (Goal) ของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4) กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ (Key Performance
Indicators: KPIs)
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6) กำหนดเป้ ำหมำยของผลผลิตในเชิงปริมำณและคุณภำพและผลลัพธ์ทส่ี อดคล้องกับข้อตกลงผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำทีท่ ำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
7) จัดทำรำยละเอียดโครงสร้ำงแผนงำน งำน/โครงกำร กิจกรรม
8) นำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
9) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทรำบ
10) สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนกลยุทธ์
2.5 กำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ
1) ศึกษำรำยละเอียดงบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
2) วิเครำะห์เป้ ำหมำยผลกำรปฏิบตั แิ ละศักยภำพของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3) ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยผลกำรปฏิบตั งิ ำนของเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ตำมทีไ่ ด้ทำร่ำงข้อตกลงไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
4) จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ ซึง่ ระบุแผนงำน/งำน/โครงกำร ทีส่ อดคล้องวงเงิน
งบประมำณทีจ่ ะได้รบั
5) นำเสนอแผนปฏิบตั กิ ำรขอควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
6) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณะและสถำนศึกษำรับทรำบ
7) สนับสนุ น ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบตั ริ ำชกำรของสถำนศึกษำ
2.6 กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น/กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสำรสินธุ์
2.7 งำนจัดทำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร เพื่อขอรับงบประมำณและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น
2.8 งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น
2.9 งำนจัดทำรำยละเอียดแผนงำน/งำน/โครงกำร เพื่อขอรับงบประมำณและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น
2.10 งำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
2.11 งำนกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ
2.12 ขอเปลีย่ นชื่อโรงเรียน
2.13 งำนจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ
1) กำหนดลักษณะและวิธกี ำรในกำรจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ
2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำร เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรฯ
3) จัดทำแผนจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ
4) ดำเนินกำรจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.14 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ มอบให้ นางสารภี ประจันตะเสน เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
3. นางสารภี ประจันตะเสน ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิ เศษ (ตาแหน่ งเลขที่
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อ.39)
มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
3.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ลำดับที่ 2 ในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ริ ำชกำรได้
3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปและรำยงำน งำนทีร่ บั ผิดชอบ
3.3 วิเครำะห์และดำเนินกำรขอตัง้ งบประมำณประจำปี ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
3.4 งำนจัดตัง้ และจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำร
3.5 งำนสำรวจข้อมูลสภำพและควำมต้องกำร
3.6 งำนแบบรูปและรำยกำรอำคำรเรียน และอำคำรประกอบ
3.7 งำนเสนอขอและจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำร
3.8 งำนโอนและเปลีย่ นแปลงงบประมำณและเงินประจำงวด
3.9 งำนประสำนของบประมำณของสถำนศึกษำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.10 งำนบริหำรงบประมำณ และกำรำยงำนผลกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
3.11 ให้คำปรึกษำ ตอบปั ญหำ และชีแ้ จงในกำรบริหำรงบประมำณ กำรจัดทำงบประมำณกำรเปลีย่ นแปลง
3.12 งบประมำณ ทีเ่ ป็ นอำนำจหน้ำทีข่ องเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำทีส่ อดคล้องกับพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยวิธ ี
งบประมำณ และขออนุมตั ใิ ช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยประจำปี
3.13 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ
3.14 กำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3.15 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ มอบให้ นางณิ ชชารีย์ ตัง้ วานิ ชกพงษ์ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
4. นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (ตาแหน่ งเลขที่ อ.
41)
มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปและรำยงำนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4.3 จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและผลลบกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4.4 ติดตำมควำมก้ำวห้ำของโครงกำรและเร่งรัด ให้มกี ำรดำเนินงำนตำมแผนทีไ่ ด้กำหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี
4.5 จัดทำเครือ่ งมือ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
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4.6 สรุปกำรดำเนินงำน ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ทุกไตรมำส
4.7 จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำเพื่อประชำสัมพันธ์
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รบั ทรำบ
4.8 งำนกำรตรวจรำชกำรของผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4.9 จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4.9.1 รำยงำนตำมแบบติดตำมกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
จำนวน 2 งวด/ปี
4.9.2 รำยงำนตำมแบบติดตำมกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร จำนวน 3 รอบ/ปี
4.10 วิเครำะห์ประเด็น ข้อเสนอแนะ ของผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องและ
ผูร้ บั ผิดชอบนโยบำย/โครงกำร ทรำบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป
4.11 จัดทำแบบรำยงำนผูต้ รวจผูต้ รวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย
ตำมแบบติดตำมทีม่ นี โยบำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร
4.12 งำนจัดทำแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
4.13 จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล จำกผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูร้ บั ผิดชอบกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำย กลยุทธ์
จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน สรุปผล วิเครำะห์ขอ้ มูล และรำยงำนผล รำย
ประเด็น/ตัวชีว้ ดั (รำยงำนผล 2 งวด/ปี )
4.14 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรตัดตำมและประเมินผล (Electronic-monitoring and
Evaluation : e-me)
4.14.1 รำยงำนข้อมูลพืน้ ฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
4.14.2 รำยงำนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
4.15 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่สำมรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ มอบหมำยให้ นางจรวยพร หาดสมบัติ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
5. นางจรวยพร หาดสมบัติ ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (ตาแหน่ งเลขที่ อ.42)
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปและรำยงำน งำนทีร่ บั ผิดชอบ
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำนิตบิ ุคคล และวิธกี ำรดำเนินกำรระบบสิทธิประโยชน์ทำง
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5.3 งำนจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
ข้อมูลทำงกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำด้วยโปรแกรม DATA Management Center (DMC)
5.4 งำนจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ ด้วยโปรแกรม M-OBEC
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5.5 งำนจัดระบบรวบรวม จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลอำคำร ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ด้วยโปรแกรม B-OBEC
5.6 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจังหวัดขอนแก่น
5.7 กำรรำยงำนข้อมูลสถิตทิ ำงกำรศึกษำด้วยระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ EMIS (Education
Management information System : EMIS) โดยกำรเชื่อมโยงไปใช้ในเว็บไซต์ของเครือข่ำยโรงเรียนขนำด
เล็ก กำรศึกษำทำงเลือก และโรงเรียนของชุมชน (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ทีเ่ ว็บไซต์
WWW.sacschool .net
5.8 ประมวลผลและจัดรูปเล่มสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
5.9 กำรดำเนินงำนจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) ข้อมูล กชช.2ค
5.10 งำนสนับสนุ นข้อมูลสำรสนเทศหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
5.11 งำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
5.12 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ มอบหมำยให้ นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
******************************
รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่ รบั ผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
1. นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ ตาแหน่ งนักวิ ชาการศึกษาชานาญการ
ปฏิบตั หิ น้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนทุกภำรกิจในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทัง้ ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง
ภำรกิจเสริมและภำรกิจพิเศษอื่นตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้เป็ นไปตำมระเบียบกฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับและแบบ
แผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองทีด่ ี และรับผิดชอบปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กำรให้คำแนะนำ เสนอแนะเกี่ยวกับงำน ในกลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2. กำหนดแผนงำน มอบหมำยงำน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข
พิจำรณำกลันกรอง
่
ตรวจสอบ เสนอแนะเกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำง ๆ และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
3. ปฏิบตั หิ น้ำที่ เร่งรัด กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน จังหวัดขอนแก่น และสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่นเขต 1 ทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนตำมโครงสร้ำงของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4. ประสำนงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของทำงรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมกำร จัด
กำรศึกษำ
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5. งำนป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
6. โครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
7. โครงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
8. รำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
9. รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ ำมหำจักรี
10. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
11. กำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
- โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถม
- โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียน
- โครงกำรพัฒนำน้ำดื่มสะอำดในโรงเรียน
12. กำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน
13. กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
14. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

2. นางปุณิกา กิ ตติ ภมู ิ ตาแหน่ งนักวิ ชาการศึกษาชานาญการ
1. วิเครำะห์ วิจยั กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กำรให้คำแนะนำ เสนอแนะเกีย่ วกับงำนส่งเสริมกิจกำร
นักเรียน งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
2. งำนกำรศึกษำภำคบังคับ
3. กำรจัดทำข้อมูลนักเรียน
4. กำรดำเนินงำนเกีย่ วกับเด็กออกกลำงคัน
5. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
6. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
7. งำนส่งเสริมรำยได้ระหว่ำงเรียน
8. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/แนะแนว/พัฒนำงำนแนะแนวด้ำนกำรศึกษำและอำชีพ
9. กำรดำเนินงำนศูนย์เฉพำะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน)
10. งำนส่งเสริมควำมประพฤตินกั เรียนและนักศึกษำ
11. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของชุมชน สถำบันทำงศำสนำและสถำนประกอบกำร (ศูนย์กำรเรียน)
12. งำนส่งเสริมกำรเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมปิ ั ญญำท้องถิน่
13. กำรป้ องกันปั ญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม(OSCC)
14. กำรดำเนินงำนสหกรณ์ในโรงเรียน
15. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- ทุนมูลนิธริ ว่ มจิตต์น้อมเกล้ำเพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
- ทุนกำรศึกษำ EDF , ทุนมูลนิธคิ ุวำนันท์ ,ทุนมูลนิธติ งั ้ เก็กซิม ทุนบุตรสมำชิกครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ , ทุนมูลนิธยิ วุ พัฒน์ และ ทุนอื่น ๆ
- ทุนมูลนิธปิ ระถมศึกษำจังหวัดขอนแก่น/กองทุนประถมศึกษำจังหวัดขอนแก่น
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16. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. นางพัฒนา สิ มมาโคตร ตาแหน่ งนักวิ ชาการศึกษาชานาญการ
1. วิเครำะห์ วิจยั กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กำรให้คำแนะนำ เสนอแนะเกีย่ วกับงำนส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
2. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์
2.1 ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม เป็ นต้น
2.2 ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำผูบ้ งั คับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ เช่น จัดอบรม
สัมมนำ จัดอบรมทักษะเฉพำะวิชำ เป็ นต้น
2.3 สนับสนุ นกิจกรรมชุมนุ มลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียน
2.4 สนับสนุ นให้จดั กิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ ของเด็ก และเยำวชน เช่น กำรส่งเสริม
ภำวะผูน้ ำ กำรส่งเสริมทักษะกำรป้ องกันตัว กำรส่งเสริมทักษะกำรช่วยเหลือสังคม และกำรบำเพ็ญประโยชน์
2.5 กำรดำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุด ี เข็มสมนำคุณ
2.6 ดำเนินกำรขอรับเครื่องหมำย วูดแบดจ์ ของผูบ้ งั คับบัญชำลูกเสือ
2.7 ประสำน ติดตำม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม
2.8 ส่งเสริมให้มกี ำรจัดตัง้ ผูบ้ งั คับบัญชำ/กลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนำรี
2.9 จัดให้มกี ำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ-เนตรนำรี
3. งำนยุวกำชำด
3.1 ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำกิจกรรมยุวกำชำด เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม เป็ นต้น
3.2 ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำผูบ้ งั คับบัญชำยุวกำชำด เช่น จัดอบรม สัมมนำ จัดอบรมทักษะเฉพำะ
วิชำ
เป็ นต้น
3.3 สนับสนุ นกิจกรรมชุมนุ มยุวกำชำด ตำมกิจกรรมของนักเรียน
3.4 สนับสนุ นให้จดั กิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ ของเด็ก และเยำวชน เช่น กำรส่งเสริม
ภำวะผูน้ ำ กำรส่งเสริมทักษะกำรป้ องกันตัว กำรส่งเสริมทักษะกำรช่วยเหลือสังคม และกำรบำเพ็ญประโยชน์
เป็ นต้น
3.5 ส่งเสริมให้มกี ำรจัดตัง้ ผูบ้ งั คับบัญชำ/กลุ่ม/กองยุวกำชำด
3.6 ประสำน ติดตำม นิเทศและประเมินผล สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม
4. กำรเก็บเงินบำรุงลูกเสือเขตพืน้ ทีป่ ระจำปี
5. กำรจัดตัง้ กลุ่ม/กองลูกเสือ
6. งำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำ
7. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของเด็กพิกำร และเด็กมีควำมสำมำรถพิเศษ
8. งำนส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยำวชน
9. งำนกำรรักษำควำมมันคงและควำมสงบเรี
่
ยบร้อยแห่งชำติ
10. กำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว (Home School)
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11. กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
12.. กำรสอบคัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ
13. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. นางคาพิ มาย นาคะผิว ตาแหน่ งนักจัดการงานทัวไปช
่
านาญการ
1. วิเครำะห์ วิจยั กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน กำรให้คำแนะนำ เสนอแนะเกีย่ วกับงำนส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน และงำนธุรกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนเกี่ยวกับสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์ จังหวัดขอนแก่น
3. ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
4. งำนป้ องกันควำมปลอดภัยและอุบตั เิ หตุในสถำนศึกษำ
5. กำรขออนุญำตจัดซือ้ แบบพิมพ์ เอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
5.1 จัดทำคู่มอื กำรสังซื
่ อ้ แบบพิมพ์เอกสำรหลักฐำนสำคัญทำงกำรศึกษำ ทีต่ อ้ งควบคุมแบบพิมพ์
ได้แก่
ป.05 , รบ.1-ต , รบ.1-ป , ประกำศนียบัตร , ปพ.1 ทุกช่วงชัน้ และ ปพ.2 ทุกช่วงชัน้
5.2 จัดทำบัญชีรบั แบบพิมพ์เอกสำรทีส่ งซื
ั ่ อ้ เพื่อเป็ นหลักฐำน
6. ยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
7. จัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำแบบรำยงำนระเบียนผลกำรเรียน
8. งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน/เทียบวุฒกิ ำรศึกษำ/กำรตรวจสอบวุฒกิ ำรศึกษำ
9. กำรติดตำมรำยงำนกำรย้ำยเข้ำหรือย้ำยออกเพื่อเรียนต่อของนักเรียน
10. งำนขออนุญำตเปิ ด-ปิ ดโรงเรียน
11. งำนวิเทศสัมพันธ์
11.1 ประสำนงำน ดำเนินกำร ติดตำม ประเมินผล พัฒนำและรำยงำนเกี่ยวกับโครงกำรแลกเปลีย่ น
บุคลำกรสำรสนเทศทำงศึกษำและวัฒนธรรมกับต่ำงประเทศ
11.2 ประสำนงำนโครงกำรกำรศึกษำต่ำงประเทศ งำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม และงำนวิจยั
ต่ำงประเทศ
และสำรสนเทศทุกกรณี
12. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
13. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
14. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
14.1 ส่งเสริม สนับสนุ น กำรสรรหำและแต่งตัง้ คณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมระเบียบ
14.2 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน
14.3 ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
15. กำรขอไปทัศนศึกษำของนักเรียน (ยกเว้นกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรีและยุวกำชำด)
16. งำนโครงกำรพระรำชดำริ
17. งำนกิจกรรม ๕ ส.
18. กิจกรรมฟื้ นฟูศลี ธรรมโลก
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19. โครงกำรจักรยำนยืมเรียน
20. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. นางสาวอัมรารักษ์ ทองโคตร ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่ลกู เสือจังหวัดขอนแก่น
1. ปฏิบตั งิ ำนในกำรดูแลค่ำยลูกเสือจังหวัด
1.1 งำนดูแลสถำนที่ ดูแลระบบน้ำประปำ และระบบไฟฟ้ ำ
1.2 งำนประสำนงำนและติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอื่นๆ ชุมชน และท้องถิน่
1.3 งำนอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูม้ ำขอใช้ค่ำยลูกเสือ
1.4 ปฏิบตั งิ ำนตำมกิจกรรม/โครงกำรทีห่ น่วยงำนหรือสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนดขึน้
1.5 ปฏิบตั หิ น้ำทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น กิจกำรลูกเสือและเนตรนำรี ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
1.5.1 งำนขออนุมตั ผิ ลกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ
1.5.2 งำนชุมนุ มลูกเสือ เนตรนำรี ทุกระดับ
1.5.3 งำนพิธถี วำยบังคมพระบรมรำชำนุสรณ์ เนื่องใน “วันวชิรำวุธ”
1.5.4 งำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
1.5.5 งำนขอเหรียญสดุดลี กู เสือ
1.5.6 งำนขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์
1.5.7 งำนขอตัง้ กอง กลุ่ม และแต่งตัง้ ผูบ้ งั คับบัญชำลูกเสือ
1.5.8 จัดทำรำยงำนกิจกำรลูกเสือประจำปี
1.5.9 งำนฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี
1.5.10 จัดทำทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนำรี
1.5.11 งำนพัฒนำ และกำรขอใช้ค่ำยลูกเสือ
1.5.12 งำนพัฒนำกิจกำรลูกเสือ เนตรนำรี
2. งำนอื่นๆ ทีห่ น่วยงำนกำหนดหรือมอบหมำย
6. นางมยุรี เทือกเถาว์ ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ งพนักงานพิ มพ์ดีด ช่วยปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1.1 กำรรับหนังสือรำชกำร , รับหนังสือเวียนจำกกลุ่มต่ำง ๆ
1.2 กำรเก็บหนังสือรำชกำร
1.3 กำรให้ยมื หนังสือรำชกำร
1.4 กำรทำลำยหนังสือรำชกำร
1.5 กำรตรวจรับและตรวจนับเอกสำรของกลุ่มและทำกำรแจกจ่ำย
1.6 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และกลุ่มงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน
1.7 ประสำนและดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่ำวสำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทัวไปทรำบ
่
2. งำนประชำสัมพันธ์ทำงกำรศึกษำ/งำนขอควำมร่วมมือโรงเรียน, ขอควำมอนุเครำะห์บริจำค
3. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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********************

รายละเอียดแนบท้ ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่รบั ผิ ดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

กลุ่มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการจัดการศึกษา
1. นายสมหวัง บุญสิ ทธิ์ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์เชี่ยวชาญ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ( ก.ต.ป.น.)
3. ดูแล ควบคุม ติดตำมและกำกับกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ
4. พิจำรณำ ตรวจสอบ กลันกรองเกี
่
่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
5. รับผิดชอบภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1) งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2) งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3) งำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4) งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
5) งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6) งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
7) งำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
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1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
2) งำนกำรศึกษำพิเศษ และผูด้ อ้ ยโอกำส
3) กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4) งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชีว้ ดั ทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ
7. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
8. งำนนโยบำย จุดเน้น ยุทธศำสตร์
9. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2. นางสุดสงวน กลางการ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 7
2. ปฏิบตั หิ น้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
3. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำร
เรียนรูต้ ำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
5. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 9
6. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมศตวรรษที่ 21
7. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนไปสู่
กำรปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภำพ
2) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็ นและควำม
ต้องกำรของผูเ้ รียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
3) ร้อยละของผูเ้ รียนมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
4) ร้อยละของครูทม่ี แี ละใช้แผนจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบเน้นกำรปฏิบตั ิ (Active Learning)
8. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. นางมณี วรรณ นามโสม ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ชู้ ่วยหัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
3. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 1
4. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดวอลดอร์ฟ
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5. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนไปสู่
กำรปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภำพ
2) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพฒ
ั นำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้
3) ร้อยละร้อยละของนักเรียนชัน้ อนุบำลปี ท่ี 3 ทีส่ ำมำรถอ่ำนคำพืน้ ฐำนผ่ำนเกณฑ์
6. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. นายกีรติ วิทย์ สุวรรณธรรมา ตาแหน่ ง ศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. กำรส่งเสริมกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำทีต่ อบสนองอัตลักษณ์นกั เรียน เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
และสอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรของท้องถิน่ ประเทศชำติ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
3. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
4. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 2
5. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรโรงเรียน ICU
2) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรสอนวิทยำศำสตร์ STEM Education
6. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนไปสู่
กำรปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภำพ
2) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็ นและควำม
ต้องกำรของผูเ้ รียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
3) ร้อยละของผูเ้ รียนมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
7. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
กลุ่มงานวัดผลและประเมิ นผลการศึกษา
5. นางสาวพงษ์ลดั ดา รักณรงค์ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 4
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
3. งำนส่งเสริมกำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรูใ้ นสถำนศึกษำ
4. งำนส่งเสริม พัฒนำเครือ่ งมือวัดผล และประเมินผลทำงกำรศึกษำ
5. งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลทำงกำรศึกษำในระดับชัน้ เรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
6. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (NT)
7. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
8. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
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งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพ
ภำยใน และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 10
9. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
2) โครงกำรโรงเรียนดีประจำตำบล
3) โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
10. งำนวิจยั และพัฒนำกำรศึกษำ
11. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและประเมินผล ทีม่ คี ุณภำพและมำตรฐำน
2) ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 3 มีผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพืน้ ฐำนระดับชำติ (NT) ด้ำน
ภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป มีจำนวนเพิม่ ขึน้ จำกปี กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีผลงำนวิจยั และนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
4) ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวจิ ยั ในชัน้ เรียนและนำผลกำรวิจยั ไปใช้พฒ
ั นำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล
12. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
6. นางเพ็ญศิ ริ ยาสิ งห์ทอง ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั ้ พืน้ ฐำน (O-NET)
2. กำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง
3. กำรพัฒนำคลังข้อสอบ และกำรทดสอบออนไลน์
4. งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลทำงกำรศึกษำในระดับชัน้ เรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
5. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นำฏศิลป์ )
6. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 1
7. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรโรงเรียนในฝั น
2) โครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA)
8. กำรจัดทำข้อมูล และรำยงำนข้อมูลควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย ของ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
9. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 และชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี ๖ มีคะแนน O-Net
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปในแต่ละกลุ่มสำระมีจำนวนเพิม่ ขึน้ จำกปี ทผ่ี ่ำนมำ
2) คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติโดยภำพรวมตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึน้
10. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 5
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
4. งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
5. งำนส่งเสริม ประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
6. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
7. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 8
8. งำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1) กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM Education
2) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori)
3) โครงกำรบ้ำนวิทย์น้อย
9. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำปลูกฝั งทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กบั นักเรียน
2) ร้อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ จ ัด กำรเรีย นรู้ต ำมแนวทำงสะเต็ ม ศึ ก ษำ (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
3) ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในทีม่ ปี ระสิทธิผล
10. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เกีย่ วกับกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
2. งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เกี่ยวกับ กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ทัง้ ระดับสถำนศึกษำและระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2) จัดทำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3) ดำเนินกำร วิเครำะห์และจัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4) จัดทำระบบสำรสนเทศผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ
3. งำนส่งเสริม ประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เกีย่ วกับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
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3) วิเครำะห์ สรุปและทำรำยงำนผลกำรสังเครำะห์ SAR ของสถำนศึกษำระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4) ประสำนงำนกับสถำนศึกษำทีม่ คี วำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
5) ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ
4. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ(ทัศนศิลป์ )
5. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 8
6. งำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1) โครงกำรมำตรฐำนสำกล
7. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในทีม่ ปี ระสิทธิผล
8. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
กลุ่มงานนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
9. นางสาวพรพิ มล ทักษะวรบุตร ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3. งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
4. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
5. งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ
6. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
7. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 3
8. งำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1) โครงกำรส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำน
2) โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้
3) โครงกำรขยะ และสิง่ แวดล้อม
9. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
10. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะ กำรอ่ำน กำรเขียน ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย
- ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1 อ่ำนออก เขียนได้
- ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 2 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
- ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 3 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
2) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน
3) ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ทีด่ เี ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
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4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรกั ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึน้ ไป
11. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
10. นางบุษรา อ่อนคง ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. รับผิดชอบงำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุ นเครือข่ำยกำรนิเทศของ
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กรและชุมชน ประสำนกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เกีย่ วกับเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2. งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
4. งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของ
สถำนศึกษำ
5. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
6. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 4
7. โครงกำรต่ำงๆ
1) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิด
2) โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน
3) โครงกำรพัฒนำกำรคิดขัน้ สูงทำงคณิตศำสตร์
8. สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรำยงำนเผยแพร่
9. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำ ปลูกฝั งและเสริมสร้ำงวิถปี ระชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติ
วิธ ี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ และยึดมันในกำรปกครองระบอบประชำธิ
่
ปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข
2) ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรูผ้ ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบตั จิ ริง (Active Learning)
10. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
11. นายมิ ตรชัย มังคั
่ ง่ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
4. งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ
5. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
และ กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
6. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
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งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพ
ภำยใน และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 4
7. งำนโครงกำรต่ำงๆ
1) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
2) โครงกำรโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต
3) โครงกำรโรงเรียนวิถพี ุทธ
8. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12. นายประสงค์ บุญมา ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 3
3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
4. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้ส่อื นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดหำหนังสือเรียนในสถำนศึกษำ
6. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
7. กำรนิ เทศ ติด ตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำตำมนโยบำยและจุด เน้ น งำนนิ เทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 2
8. งำนโครงกำรต่ำงๆ
1) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
2) โครงกำรทักษะงำนอำชีพ
3) โครงกำรนักธุรกิจน้อย
9. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้ส่อื กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
2) ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
3) ร้อยละของผูเ้ รียนได้รบั กำรสนับสนุ นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทัวถึ
่ ง
10. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
13. นางสาวศุภกานต์ ประเสริ ฐรัตนะ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
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2. จัดระบบบริกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรใช้ส่อื
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถำนศึกษำผลิตพัฒนำและใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใน
กำรจัดกำรเรียนรูข้ องครูผสู้ อนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชีว้ ดั
5. จัดให้มกี ระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อกำรเผยแพร่ นำเสนอผลงำนและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ำร
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
7. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุ ณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 3
8. งำนโครงกำรต่ำงๆ
1) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
2) กำรจัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน
9. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของผูเ้ รียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
2) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำได้รบั กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
10. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศการศึกษา
14. นางอุบลรัตน์ หาญพานิ ชย์ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นหัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นศึกษำนิเทศก์ผบู้ ริหำรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
( Project Manager : PM )

4. งำนกำรวำงแผนตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
5. งำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
6. งำนเผยแพร่ตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
7. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
8. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน
งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 5
9. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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2) โครงกำรศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ(PEER Center)
3) โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบสองภำษำ (English Bilingual
Education: EBE )
10. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของผูเ้ รียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
2) ร้อยละของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง
3) มีเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึน้ ไป
11. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
15. นางสาวสุกญ
ั ญา มาชานิ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. กำรจัดทำ พัฒนำและประชำสัมพันธ์เกีย่ วกับข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนงบประมำณ และบริหำรงำนทัวไป
่
ของสถำนศึกษำและ
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
3. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
4. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 5
5. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรศำสตร์พระรำชำ
2) โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
3) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูอ้ ย่ำงยังยื
่ น
2) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ นกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
7. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
16. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตาแหน่ งศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิ เศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 6
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
3. ส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนำสถำนศึกษำให้มคี วำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในรูปแบบที่
เหมำะสมกับศักยภำพของนักเรียนและสถำนศึกษำ ได้แก่
1) พัฒนำผูบ้ ริหำรให้มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้
2) พัฒนำครูให้สำมำรถคัดกรอง คัดแยก จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) กำร
จัดทำแผนเฉพำะบุคคล (IIP) กำรขอรับสิง่ อำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่ว ยเหลือ อื่นใดทำง
กำรศึกษำ กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรดูแลช่วยเหลือและกำรส่งต่อเด็กพิกำรเรียนร่วมได้
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3) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น กำรมีส่ ว นร่ว มของผู้ ป กครอง ชุ ม ชน คณะกรรมกำรสถำนศึก ษำ และ
หน่วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
4) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรีย นรับ เด็ ก พิ ก ำรหรือ ที่ม ีค วำมบกพร่ อ งเข้ำ เรีย น รวมทัง้ จัด
สภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมำะสม
5) นิ เ ทศ ก ำกับ ติ ด ตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำพิ เ ศษ และให้ ค วำมช่ ว ยเหลือ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
6) ประสำนควำมร่วมมือ กับ หน่ ว ยงำนอื่นที่จดั กำรศึกษำพิเศษ เช่น ศูน ย์กำรศึกษำพิเศษเขต
กำรศึกษำและจังหวัด โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร หน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น ๆ
7) ดำเนินกำร และสนับสนุ นให้ครูผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทำกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เผยแพร่
ผลงำนและนำผลงำนไปพัฒ นำกำรบริห ำรจัดกำรเรียนร่วม หลักสูต รกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิกำร และกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนพิกำรเรียนร่วม
8) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำในภำพรวมเมือ่ สิน้ ปี งบประมำณและสิน้ ปี กำรศึกษำ
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ (ขยำยโอกำส)
5. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
6. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น งำนนิเทศภำยใน งำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทัง้ ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน งำนประกันคุณภำพภำยใน
และงำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 9
7. งำนโครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำทักษะงำนอำชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
8. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ คี วำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษ (ผู้พกิ ำร ผูด้ อ้ ยโอกำส และผูม้ คี วำมสำมำรถ
พิเศษ) ได้รบั กำรส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบทีเ่ หมำะสม
9. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
17. นายสิ รพงศ์ ลัทธิ วรรณ ตาแหน่ งพนักงานธุรการ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนธุรกำร ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ ข้อบังคับ
และแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทำงรำชกำร ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
2. จัดทำทะเบียนเอกสำร รับ ส่ง กำรจัดเก็บ กำรทำลำยหนังสือรำชกำร
3. จัดทำทะเบียนควบคุมวันลำของบุคลำกร และกำรขออนุญำตไปรำชกำรในกลุ่มนิเทศ
4. เบิก จ่ำย พัสดุทใ่ี ช้งำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
5. ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม ให้ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและประชำชนทัวไปทรำบ
่
6. จัด บันทึกและรำยงำนผลกำรประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
7. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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*****************************************************

รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่รบั ผิ ดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

กลุ่มบริ หารงานการเงิ นและสิ นทรัพย์
1. นางวิ มลพรรณ พยัคฆกุล ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ชานาญการพิ เศษ ปฏิบตั หิ น้ำที่
ผูอ้ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแล เร่งรัด ให้คำปรึกษำ แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผลแก้ไข
ปั ญหำ ข้อขัดข้อง และรับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ โดยให้
เป็ นไปตำมภำรกิจ วัตถุประสงค์ มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพของรัฐบำล และถูกต้องระเบียบ
กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของ สพฐ. ให้มปี ระสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้และ
ทันตำมกำหนดเวลำ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินและควบคุม กำกับดูแล กำรขออนุ มตั กิ ำรเบิกจ่ำยเงิน
ทุกประเภท ทัง้ เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ให้ขอ้ เสนอแนะ ในกำรกำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนกำรเงิน
กำรคลังและสินทรัพย์ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั งิ ำนแก่เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับรองลงมำและ
สถำนศึกษำในสังกัด
4. ประชุม ชีแ้ จง เร่งรัด ติดตำม ทำควำมเข้ำใจให้โรงเรียนในสังกัดทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมำณ ในเรือ่ ง
ระเบียบ กฎหมำย รำยละเอียดแบบรูปรำยกำร เกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะครุภณ
ั ฑ์ ข้อปฏิบตั แิ ละ
กรอบระยะเวลำ เพื่อดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงได้ถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ และเบิกจ่ำยงบประมำณ
ทันภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
5. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและถือลูกกุญแจตูน้ ิรภัย ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำร
เก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ โดยปฏิบตั ติ ำมอำนำจหน้ำที่ ซึง่ กำหนดไว้ในพ.ร.บ.กำร
จัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ
7. ปฏิบตั หิ น้ำที่ นิเทศ ตรวจสอบ ติดตำม และเร่งรัด กำรจัดหำพัสดุ ทำสัญญำซือ้ /จ้ำง ที่
สถำนศึกษำในสังกัดได้ดำเนินกำรตำมพ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ ,ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพื่อจัดทำใบสังซื
่ อ้ /จ้ำง(PO) ในระบบ GFMIS ให้เป็ น
ปั จจุบนั
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8. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนในกำรดำเนินงำน ควบคุมงบประมำณ เสนอควำมคิดเห็นและตัด
จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง
ทุกรำยกำร
9. กำกับ ดูแล และดำเนินกำรเกีย่ วกับโครงกำร GFMIS (ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์) โดยได้รบั มอบให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ ์ถือบัตรกำหนดสิทธิกำรใช้ (GFMIS smart card)
รหัสผูใ้ ช้งำน (User name) และรหัสผ่ำน (password) และกำรดำเนินงำนตำมระบบ KTB
Corporate Online
10. ติดตำมเร่งรัดกำรจัดทำสัญญำซือ้ /จ้ำง ตำมทีโ่ รงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซือ้ จัด
จ้ำงภำครัฐแล้ว เพื่อบันทึก ใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง( PO ) ในระบบ GFMIS ให้เป็ นปั จจุบนั
11. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกรำยกำร
12. กำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรตำมตัวชีว้ ดั กำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำน กำรประเมินเขตสุจริต
และกำรรำยงำนต่ำง ๆ
13. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ มอบหมำยให้
นางนิ ตยา ศุกระชาต เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
งานบริ หารการเงิ น
2. นางนิ ตยา ศุกระชาต ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ชานาญการพิ เศษ ปฏิบตั หิ น้ำที่ รอง ผอ.
กลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คนที่ 1 มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ดำเนินกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ชีแ้ จง วินิจฉัย ตอบข้อหำรือเกีย่ วกับงำนในหน้ำทีแ่ ละงำนอื่นที่
เกีย่ วข้อง
2. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุของโรงเรียนในสังกัดตำมโครงกำรทีไ่ ด้รบั
มอบหมำยและงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณงบประจำและงบเพิม่ ระสิทธิภำพฯ
ในส่วนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. ตรวจสอบรำยละเอียดและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดทุก
โครงกำร/กิจกรรม
4. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ เงินทุนฯ ทุกรำยกำร
5. เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชัวครำวต
่
ำแหน่งธุรกำรสถำนศึกษำ และประกันสังคม
6. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอบรมสัมมนำ ประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้
กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนใน
หน้ำที่ และตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
7. ดำเนินกำรโครงกำรGFMIS(ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์) ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
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8. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
9. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ หมวดเงินอุดหนุ น และเงินงบประมำณหมวดอื่นๆทีเ่ ป็ นผูเ้ บิก
แทน
10. รับผิดชอบกำรกำกับตรวจสอบจำกคณะประเมินมำตรฐำนสำนักงำน ในมำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
11. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ให้มอบให้
นางวิ ไล มังคั
่ ง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
3. นางวิ ไล มังคั
่ ง่ ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ชานาญการ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ดำเนินกำรรับ – จ่ำยเงินสดและเช็ค กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรแทนตัวเงิน และทำรำยงำนเงิน
คงเหลือประจำวัน
2. สรุปกำรนำเงินส่งคลังประจำวัน พร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรนำส่งเงินทุกประเภท และ
รวบรวมหลักฐำนกำรรับ-จ่ำย เงินประจำวัน ส่งให้งำนบัญชี
3. เปลีย่ นแปลงลำยมือชื่อผูเ้ บิกและผูส้ งจ่
ั ่ ำยเงินของบัญชีเงินฝำกทุกบัญชี
4. ดำเนินกำรตรวจสอบควบคุมและเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร จัดทำรำยงำนให้เป็ นปั จจุบนั
5. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค
6. ติดต่อประสำนงำนและโอนเงินผ่ำนธนำคำรพร้อมนำเช็ครำยกำรหักเงินเดือน ณ ทีจ่ ำ่ ย ส่งสถำบัน
กำรเงินต่ำง ๆ
7. ดำเนินกำรตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยไปกำรไปรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด
8. กำกับ ควบคุม เสนอควำมเห็นเกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรเงิน ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินตำมงบประมำณในสำนักงำน และงบดำเนินงำนในผลผลิตกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
9. ดำเนินกำรโครงกำรGFMIS(ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์) ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
10. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำร
นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
11. ดำเนินกำรโครงกำรGFMIS(ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์) ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
12. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอบรมสัมมนำ ประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้
กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนใน
หน้ำที่ และตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
13. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและถือลูกกุญแจตูน้ ิรภัย ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำร
เก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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14. รับผิดชอบกำรกำกับตรวจสอบจำกคณะประเมินมำตรฐำนสำนักงำน ในมำตรฐำนที่ 2 กำร
บริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
15. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ให้มอบให้
นางจรรยา สาเริ ง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
4. นางจรรยา สาเริ ง ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ชานาญการ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ดำเนินกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ชีแ้ จง วินิจฉัย ตอบข้อหำรือเกีย่ วกับงำนในหน้ำทีแ่ ละงำนอื่นที่
เกีย่ วข้อง
2. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเบิกจ่ำยเงิน บำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอดทำยำท และเงินช่วย
พิเศษของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญ
3. ตรวจสอบและดำเนินกำรกำรหักเงินบำนำญ ณ ทีจ่ ำ่ ยประจำเดือนพร้อมรำยละเอียด รำยงำน
กรมบัญชีกลำงภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
4. ตรวจสอบกำรหักเงินภำษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ำย และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษีประจำปี ใน ส่วนที่
เกีย่ วข้อง
5. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอบรมสัมมนำ และประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกร
ให้กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับหลักกำรและวิธกี ำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ที่
รับผิดชอบ
6. ดำเนินกำรตรวจสอบและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชัวครำวของลู
่
กจ้ำงในสังกัดทุกโครงกำร พร้อม
ดำเนินกำรเกีย่ วกับเงินประกันสังคมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดำเนินกำรโครงกำร GFMIS ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
8. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
9. รับผิดชอบประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกีย่ วกับหลักกำรและวิธกี ำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
10. ให้บริกำรเป็ นพิเศษเกีย่ วกับเงินช่วยพิเศษ กับทำยำทของข้ำรำชกำรครูและบำนำญทีเ่ สียชีวติ
11. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีไม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นางสาวปุณยนุช สิ ริแสนภูมิ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
5. นางสาวปุณยนุช สิ ริแสนภูมิ ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (ช่ วยราชการ) มีหน้ำที่
รับผิดชอบดังนี้
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1. ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตำม และ
รับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในงำนกำรเงิน โดยให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบำยของ สพฐ.
2. ดำเนินกำรขอรับเงิน ของข้ำรำชกำรในสังกัดเกีย่ วกับกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
และ กสจ.สำหรับลูกจ้ำงประจำ
3. จัดทำหนังสือสำคัญกำรโอนอัตรำเงินเดือน (แบบ 5110)
4. ออกหนังสือรับรองเงินบำนำญ
5. ตรวจสอบกำรหักภำษีเงินได้ ณ ทีจ่ ำ่ ยและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษีประจำปี ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
6. ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผล ติดตำมผลกำรใช้จำ่ ยเงิน และตรวจสอบดำเนินกำร
เกีย่ วกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด
7. ดำเนินกำรตรวจสอบและเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรทัง้ ในสำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
8. รับรองสิทธิ ์เงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัยทุกประเภททัง้ ในสำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
9. เป็ นคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำก คลัง กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
10. กำกับ ควบคุม เสนอควำมเห็นเกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรเงิน ตรวจสอบ และดำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและเงินกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
ทุกรำยกำร
11. ทำหน้ำทีธ่ ุรกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
12. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นางจรรยา สาเริ ง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
งานบริ หารการบัญชี
6. นางวิ ไลวรรณ รักสนิ ท ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ชานาญการ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ตรวจสอบควบคุม วำงแผน กำกับดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ไขข้อขัดข้อง และรับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนกำรบัญชี โดยให้เป็ นไปตำมระเบียบ
แบบแผนทำงรำชกำร กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของ สพฐ.
2. ให้ขอ้ เสนอแนะ ในกำรกำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนกำรบัญชี
และให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั งิ ำนแก่เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับรองลงมำ
3. วิเครำะห์ สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบด้วย
- บันทึกรำยกำรใบสำคัญด้ำนรับตำมเอกสำรทีไ่ ด้รบั
- บันทึกรำยกำรใบสำคัญ ด้ำนจ่ำย
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- บันทึกกำรรับรูห้ ลักฐำนกำรเบิก, กำรแก้ไขรำยกำร, กำรปรับปรุงบัญชี ลงหลักฐำนล้ำงหนี้
เงินยืมรำชกำร, เงินยืมนอกรำชกำรในใบสำคัญ ด้ำนทัวไป
่
- ผ่ำนรำยกำรในใบสำคัญด้ำนรับ- จ่ำยนำมำบันทึกใน รำยกำร สมุดรำยวันรับเงิน และสมุด
รำยวันจ่ำยเงิน
- ตรวจสอบยอดในบัญชีแยกประเภททัวไป
่ เพื่อรำยงำนงบกำรเงินประจำเดือน
4. รับผิดชอบประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกีย่ วกับหลักกำรและวิธกี ำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
5. ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
6. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
7. นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชี ปฏิ บตั ิ การ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ตรวจสอบควบคุม วำงแผน กำกับดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ไขข้อขัดข้อง และรับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนกำรบัญชี โดยให้เป็ นไปตำมระเบียบ
แบบแผนทำงรำชกำร กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของ สพฐ.
2. ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลเงินเดือนและลูกจ้ำงประจำ ในระบบจ่ำยตรง
3. ตรวจสอบเอกสำรกำรรับ-จ่ำยประจำวัน พร้อมบันทึกบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องในระบบ GFMIS
4. ตรวจสอบ ล้ำงบัญชีพกั ครุภณ
ั ฑ์ และสิง่ ก่อสร้ำง ดำเนินกำรโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
5. ออกใบรับใบสำคัญเงินยืมรำชกำร,เงินนอกงบประมำณ และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำชกำร
และลูกหนี้เงินนอกงบประมำณ และทวงถำมติดตำมลูกหนี้
6. กำรรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online
- เงินรำยได้แผ่นดิน
- เงินเบิกเกินงบประมำณ
- เงินประกันสัญญำ
- เงินอื่น ๆทุกประเภท
7. ตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS
8. ตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำเดือน , จัดทำงบเปรียบเทียบยอดธนำคำรเงินฝำกธนำคำรใน
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณทุกบัญชี พร้อมรำยงำนตำมระเบียบฯให้ สพฐ. และ สตง.
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
9. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เพื่อทำงบเดือนใบสำคัญจ่ำย เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบเป็ นประจำทุกเดือน
10. ดำเนินกำรปรับปรุงบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง เมือ่ สิน้ ปี งบประมำณ และรำยงำนตำมระเบียบฯ ให้ สพฐ. และ
สตง. ภำยในกำหนด
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11. ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดกำรส่งรำยงำน จำกระบบ GFMIS ดังนี้.1. งบทดลองประจำเดือน
2. รำยงำนสถำนะกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
3. รำยงำนจัดเก็บและนำส่งรำยได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตำมแหล่งของเงิน
4. รำยงำนเงินสดคงเหลือประจำวัน
5. รำยงำนเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง
12. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ที่ 4.2(KRS) โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี กำรรำยงำนในระบบ e- mes
13. รับผิดชอบประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับหลักกำรและวิธกี ำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
13. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
8. นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ตรวจสอบกำรวำงฎีกำเบิกเงินและเก็บรักษำสมุดคู่มอื วำงฎีกำ และดำเนินกำรโครงกำร GFMIS
(ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์)ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ดำเนินกำรควบคุมงบประมำณ และจัดทำกำรบันทึกรำยกำรทำง Internet ตำมโปรแกรมกำรเร่งรัด
ติดตำมกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณประจำปี ของสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
3. ทะเบียนคุมเงินประจำงวดและแจ้งกำรอนุ มตั เิ งินงวด
- รำยงำนกำรโอนเปลีย่ นแปลงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
- ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
- ทะเบียนคุมรำยจ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร
4. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของเงินอุดหนุ นทุกประเภททีโ่ รงเรียนได้รบั จำก สพฐ.
5. กำรจัดทำทะเบียนคุมฎีกำ ตัดจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
6. ตรวจสอบ ล้ำงบัญชีพกั ครุภณ
ั ฑ์ และสิง่ ก่อสร้ำง โอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
7. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ที่ 4.2(KRS) โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี กำรรำยงำนในระบบ e- mes
8. ดำเนินกำรเกีย่ วกับทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี เก็บเอกสำร หลักฐำน ในส่วน
ทีร่ บั ผิดชอบไว้ตรวจสอบตำมระเบียบฯ
9. ตรวจสอบดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะนักเรียนเรียนรวม
10. รับผิดชอบประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับหลักกำรและวิธกี ำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
11. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้ม อบหมำย
ให้ นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
งานบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์

60
9. นางสุนทรียา มหาโยธา ตาแหน่ งตาแหน่ งนักวิ ชาการพัสดุชานาญการพิ เศษ ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ อง
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คนที่ 2 มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ระเบียบ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง และกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
และนำผลจำกกำรศึกษำ มำใช้แก้ไขปั ญหำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงให้สถำนศึกษำในสังกัด
2. ดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ทีม่ วี งเงิน
ตัง้ แต่ 5,000 บำท เพื่อบันทึก PO ในระบบ Web Online และดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ
GFMIS ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. ดำเนินกำรจัดหำ (จัดซือ้ /จัดจ้ำง) ในงบดำเนินงำน ทุกแผนงำน / โครงกำรของสำนักงำน ตำมที่
ได้รบั มอบหมำย ดังนี้.-วัสดุสำนักงำน,วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
-วัสดุน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งปรับอำกำศ
-วัสดุงำน/โครงกำรและอื่นๆ
4. จัดทำบัญชีวสั ดุ รับ-จ่ำยวัสดุ ตลอดจนกำรเก็บรักษำ ตรวจสอบควบคุมห้องพัสดุให้เป็ นระเบียบ
หมวดหมู่ สะดวก สะอำด สำมำรถตรวจสอบได้
5. จัดหำ (จัดซือ้ -จ้ำง) หมวดค่ำทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง ในแผนงำน/โครงกำร ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ตลอดทัง้ ตรวจสอบลักษณะ แบบรูปรำยกำร แบบแปลนรำยละเอียดประกอบแบบ และกำรขอ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรพัสดุ กำรขออนุญำตงดตอกเสำเข็มพร้อมรำยงำนเงินเหลือจ่ำยจำก
กำรดำเนินกำร
6. ดำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ทะเบียนคุมสัญญำซือ้ /จ้ำง ใบสังซื
่ อ้ ใบสังจ้
่ ำง
ทุกรำยกำร
7. ตรวจสอบเอกสำร ทรำบผล กำรตรวจรับตำมใบ Po ในเครือ่ ง Terminal GFMIS พร้อมขออนุมตั ิ
เบิกจ่ำยเงิน
8. กำรขอใช้ทด่ี นิ รำชพัสดุ,ทีป่ ่ ำสงวน,ทีส่ ำธำรณประโยชน์ และกำรขออนุญำตตัดไม้หวงห้ำมในทีร่ ำช
พัสดุ
9. กำรขอขึน้ ทะเบียนอำคำรและสิง่ ก่อสร้ำง กำรส่งคืนทีด่ นิ กำรรับบริจำคทีด่ นิ จำกเอกชน กำรขอรือ้
ถอนอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง และกำรจำหน่ ำยอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ อ้ื ถอนกำรดำเนิน
10. นิเทศและตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรพัสดุ แก่สถำนศึกษำในสังกัด และงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
และเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ครูผสู้ อนผูท้ ำหน้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนด้ำนพัสดุแก่สถำนศึกษำในสังกัด
11. ติดตำมเร่งรัดกำรจัดทำสัญญำซือ้ /จ้ำง ตำมทีโ่ รงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินกำรตำมพ.ร.บ. กำรจัดซือ้
จัดจ้ำงแล้ว เพื่อบันทึก ใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง( PO ) ในระบบ GFMIS ให้เป็ นปั จจุบนั
12. ตรวจสอบสัญญำ ( PO ) ทีเ่ หลือสิน้ ปี งบประมำณ เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกันเงินฯ ในส่วนที่
รับผิดชอบ
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13. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอบรมสัมมนำ ประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้
กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนใน
หน้ำที่ และตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
14. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ในกำรรับประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสพป.(เขตสุจริต) ตำม EB ทีก่ ำหนด
15. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นางธฤษวรรณ แสนธิ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
10. นางธฤษวรรณ แสนธิ ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นละบัญชี ชานาญการ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ระเบียบ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง และกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
และนำผลจำกกำรศึกษำ มำใช้แก้ปัญหำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงแก่สถำนศึกษำในสังกัด
2. ดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ทีม่ วี งเงิน
ตัง้ แต่ 5,000 บำท ตำมหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
3. ดำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล กำรจัดหำพัสดุเพื่อบันทึก PO ในระบบ Web Online
และดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. ดำเนินกำรจัดหำ (จัดซือ้ -จัดจ้ำง) ในงบดำเนินงำน ทุกแผนงำน / โครงกำรของสำนักงำน ตำมที่
ได้รบั มอบหมำย ดังนี้.-วัสดุสำนักงำน,วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
-วัสดุน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
-ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งปรับอำกำศ
-วัสดุงำน/โครงกำรและอื่นๆ
5. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชีแ้ จง วินิจฉัย ตอบข้อหำรือเกีย่ วกับงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์และงำนอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. จัดหำ (จัดซือ้ /จัดจ้ำง) หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์ ของ สปพ.ขอนแก่น เขต 1 ในแผนงำน/โครงกำรทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
7. ดำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล กำรจัดซือ้ วัสดุของโรงเรียน (เฉพำะงบดำเนินงำน) และ
เบิก-จ่ำย ตำมขัน้ ตอนและระเบียบของทำงรำชกำร
8. ปฏิบตั หิ น้ำที่ นิเทศและตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรพัสดุแก่หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินกำรขออนุมตั ิ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำครุภณ
ั ฑ์ ของโรงเรียนในสังกัด ในส่วนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
9. ดำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล กำรจัดหำพัสดุเพื่อบันทึก (Po) ในเครือ่ ง Terminal
จัดทำรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงิน พร้อมรำยงำนต่อสำนักงำนคลังจังหวัดขอนแก่น เดือนละ 2 ครัง้
10. กำรจัดทำสัญญำ แก้ไขสัญญำ กำรบอกสงวนสิทธิ เรียกค่ำปรับตำมสัญญำ พร้อมตรวจสอบเงิน
เหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินกำรจัดหำครุภณ
ั ฑ์
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11. ดำเนินกำรขออนุมตั แิ ละเบิกจ่ำยเงินค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง ในโครงกำรทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
12. ตรวจสอบสัญญำ ( PO ) ทีเ่ หลือสิน้ ปี งบประมำณ เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกันเงินฯ ในส่วนที่
รับผิดชอบ
13. ดำเนินกำรเกีย่ วกับทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี เก็บเอกสำร หลักฐำน ในส่วน
ทีร่ บั ผิดชอบไว้ตรวจสอบตำมระเบียบฯ
14. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอบรมสัมมนำ ประสำนงำนกำรอบรมสัมมนำและเป็ นวิทยำกรให้
กำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งต่ำง ๆ เกีย่ วกับงำนใน
หน้ำที่ และตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
15. รับผิดชอบตัวชีว้ ดั กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ในกำรรับประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสพป.(เขตสุจริต) ตำม EB ทีก่ ำหนด
16. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรได้ให้มอบหมำยให้
นางสุนทรียา มหาโยธา เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
************************

63

รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่รบั ผิ ดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************

หน่ วยตรวจสอบภายใน
1. นางวิ ไลวรรณ รักสนิ ท ตาแหน่ งนักวิ ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ (ตาแหน่ งเลขที่ อ15)
ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล กลันกรอง
่
ติดตำม ตรวจสอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสัง่ และนโยบำยของทำง
รำชกำร เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณ ระบบงำนพัสดุ ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. ศึกษำวิเครำะห์พนั ธกิจของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทัง้ ปริมำณ คุณภำพและ
มำตรฐำนตำมทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำกำหนด
3. วำงแผนกำรตรวจสอบ และจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรตรวจสอบ ( Audit Plan)
4. ตรวจสอบงบกำรเงินและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอ ผอ.สพป.ขก.1 และ สพฐ.
5. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินยืมรำชกำร , เงินยืมทดรองรำชกำร และเงินยืมเงินนอกงบประมำณ
6. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนนของข้ำรำชกำรในสังกัด
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษำ แนะนำแนวทำงปฏิบตั งิ ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบกำรบริหำร
งบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษำ แนะนำแนวทำงปฏิบตั งิ ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบกำรบริหำร
งบประมำณให้แก่สถำนศึกษำ
9. ประเมินผลกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ พร้อม
กับให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
10. พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ เกีย่ วกับกำรจัดตัง้ งบประมำณประจำปี กำรจัดสรรงบประมำณของแผนงำน
และโครงกำรในแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
11. วิเครำะห์ประเมินผลและติดตำมผล ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ ตำม
โครงกำรในแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
12. ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับระเบียบและวิธปี ฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินบัญชี และพัสดุ
ให้แก่สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
13. สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ/สำนักงำนพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ เพือ่ รำยงำนผลต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
14. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
15. รำยงำนกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี (Audit report)
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16. แจ้งแผนกำรตรวจสอบประจำปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ ให้ สตง.ภูมภิ ำค /สพฐ. และหน่วยรับตรวจทรำบ
17. ตรวจสอบงบเดือน – ใบสำคัญ
18. จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน
19. ประสำนงำนกับผูต้ รวจสอบภำยนอก (สตง.) และผูต้ รวจสอบภำยในของ สพฐ.
20. จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน
21. งำนทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่อยูห่ รือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรได้ มอบให้ นางวนิ ดา จันทคุปต์ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน

2. นางวนิ ดา จันทคุปต์ ตาแหน่ งนักวิ ชาการเงิ นและบัญชีชานาญการ (ตาแหน่ งเลขที่ อ68)
ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ บั ผิดชอบด้ำนงำนตรวจสอบ ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณ ระบบงำนพัสดุ ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. ศึกษำวิเครำะห์ พันธกิจของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทัง้ ปริมำณ คุณภำพและ
มำตรฐำนตำมทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำกำหนด
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษำ แนะนำแนวทำงปฏิบตั งิ ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบกำรบริหำร
งบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษำ แนะนำแนวทำงปฏิบตั งิ ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบกำรบริหำร
งบประมำณให้แก่สถำนศึกษำ
5. ประเมินผลกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ พร้อม
กับให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
6. วิเครำะห์ประเมินผลและติดตำมผล ตรวจสอบกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ ตำม
โครงกำรในแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
7. ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับระเบียบและวิธปี ฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินบัญชี และพัสดุ
ให้แก่สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
8. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และตรวจสอบกำรเงิน บัญชีและพัสดุของ
สถำนศึกษำ
9. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและเงินประจำตำแหน่ง
10. ตรวจสอบกำรดำเนินกำร/กำรเบิกจ่ำยเงินตำมสัญญำจัดซือ้ /จัดจ้ำงตำมระบบ (E-GP/E-Audtion)
11. ตรวจสอบงบเดือน – ใบสำคัญ
12. สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ/สำนักงำนพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ เพือ่ รำยงำนผลต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
13. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
14. จัดทำระบบรับ-ส่งข้อมูล IT ของกลุ่มงำน (E-Office /E-Filing)
15. ศึกษำวิเครำะห์ระบบงำนสำรบรรณ ระบบข้อมูล สำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนธุรกำรให้เหมำะสม
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
16. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร
17. ตรวจสอบเงินสด เงินฝำกธนำคำรและรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
18. งำนทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
ในกรณีทไ่ี ม่อยูห่ รือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรได้ มอบให้ นางวิ ไลวรรณ รักสนิ ท ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน
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************************

รายละเอียดแนบท้ายคาสังมอบหมายหน้
่
าที่ รบั ผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คาสังที
่ ่ 32/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
*****************
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางจิ ดาภา บุญโนนแต้ ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิ เศษ ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำร
กลุ่ม ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นางนิ่ มนวล ศรีวงษ์ราช ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำที่
รับผิดชอบงำน
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตัง้
2. ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิม่ ศักยภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
3. ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
4. ปฏิบตั งิ ำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบตั กิ ำรวิจยั ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
6. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนพัฒนำบุคลำกร
9. สำรวจศึกษำวิเครำะห์สภำพควำมต้องกำรจำเป็ นในกำรฝึกอบรมพัฒนำ
10. จัดทำแผนงำน/โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร
11. จัดทำและพัฒนำหลักสูตร คู่มอื นวัตกรรมและจัดหำเทคโนโลยีทจ่ี ำเป็ นในกำรพัฒนำบุคลำกร
12. ประสำนส่งเสริม ดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกตำแหน่งทัง้
กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่ง และพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนรวมทัง้ กำรอบรม ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำง
ชัวครำว
่
กรณีเข้ำสู่ตำแหน่งใหม่และกรณีประจำกำร
13. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
14. ดำเนินกำรวิจยั เพื่อพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำวิชำชีพ
15. กำรพัฒนำผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ และผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำงและกรณี
ปรับปรุงกำหนดตำแน่งให้สูงขึน้
16. กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ / กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำง
17. กำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทงั ้ ระบบ
18. โครงกำรครูปองพัฒนำครู
19. กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ ผี ลงำนดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ เพื่อรับรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. (Obec Awards)
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20. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในศูนย์ TEPE Online ระดับภำค
จังหวัดขอนแก่น
21. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ( Professional Learning Community ) “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ” สู่สถำนศึกษำ และ ID-Plan
22. กำรขออนุญำตให้ขำ้ รำชกำรในสังกัดไปรำชกำร ฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ เป็ นวิทยำกร
และครูฝึก สำยครูผสู้ อน
23. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตัง้ ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐำนะทีส่ งู ขึน้
24. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
25. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ ปกป้ องคุม้ ครองระบบคุณธรรม
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
26. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ มีกำรอบรมหรือประสำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในวิชำกำรและวิชำชีพ
27. สร้ำงเครือข่ำยประสำนกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
28. ประสำนกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ เพื่อให้มกี ำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์ในกำรอบรมกับกำรพัฒนำวิทยฐำนะของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
29. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
30. พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ โดยให้ผบู้ ริหำรสถำนศึกษำได้ให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกำหนดภำระงำนขัน้ ต่ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
31. ส่งเสริมและจัดทำเครือ่ งมือประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
32. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รบั กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ และกำร เสริมสร้ำงศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม กับผูป้ ระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
33. งำนประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
34. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
3. นางธัญญธร มันคง
่
ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นางจิ ดาภา บุญโนนแต้ ปฏิบตั หิ น้ำที่
แทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน ดังนี้
1. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนพัฒนำบุคลำกร
2. สำรวจศึกษำวิเครำะห์สภำพควำมต้องกำรจำเป็ นในกำรฝึกอบรมพัฒนำ
3. จัดทำแผนงำน/โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร
4. จัดทำและพัฒนำหลักสูตร คู่มอื นวัตกรรมและจัดหำเทคโนโลยีทจ่ี ำเป็ นในกำรพัฒนำบุคลำกร
5. ประสำนส่งเสริม ดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกตำแหน่งทัง้
กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่ง และพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนรวมทัง้ กำรอบรม ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำง
ชัวครำว
่
กรณีเข้ำสู่ตำแหน่งใหม่และกรณีประจำกำร
6. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
7. ดำเนินกำรวิจยั เพื่อพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำวิชำชีพ
8. ส่งเสริมและจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
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9. ขออนุญำตให้ขำ้ รำชกำรไปศึกษำดูงำนในประเทศ
10. งำนยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. กำรคัดเลือกยกย่องข้ำรำชกำรดีเด่น
12. กำรคัดเลือกครูดใี นดวงใจ
13. ดำเนินกำรแจ้งประชำสัมพันธ์เกีย่ วกับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ของหน่วยงำนอื่นทีข่ อควำม
ร่วมมือ
14. ขออนุญำตแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และจัดทำผลงำนทำงวิชำกำร
15. กำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพและขอต่อใบอนุ ญำตวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
16. จัดทำทะเบียนควบคุม กำหนด ดูแล ผูร้ บั ใบอนุ ญำตประกอบวิชำชีพให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
17. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
4. นางนิ่ มนวล ศรีวงษ์ราช ตาแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ช่วยราชการกลุม่
บริหารงานบุคคล
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณี
ทีไ่ ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้มอบให้ นางจิ ดาภา บุญโนนแต้ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนและมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบงำน
ดังนี้
1. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนพัฒนำบุคลำกร
2. สำรวจศึกษำวิเครำะห์สภำพควำมต้องกำรจำเป็ นในกำรฝึกอบรมพัฒนำ
3. จัดทำแผนงำน/โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร
4. จัดทำและพัฒนำหลักสูตร คู่มอื นวัตกรรมและจัดหำเทคโนโลยีทจ่ี ำเป็ นในกำรพัฒนำบุคลำกร
5. ประสำนส่งเสริม ดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกตำแหน่งทัง้
กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่ง และพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนรวมทัง้ กำรอบรม ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำง
ชัวครำว
่
กรณีเข้ำสู่ตำแหน่งใหม่และกรณีประจำกำร
6. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
7. ดำเนินกำรวิจยั เพื่อพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำวิชำชีพ
8. ส่งเสริมและจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล
9. กำรพัฒนำผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ และผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ กรณีเตรียมเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำงและกรณี
ปรับปรุงกำหนดตำแน่งให้สูงขึน้
10. งำนยกย่องเชิดชูเกียรติขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. กำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทงั ้ ระบบ
12. โครงกำรครูปองพัฒนำครู
13. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ( Professional Learning Community ) “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ” สู่สถำนศึกษำและ ID-Plan
14. ขออนุญำตให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำรฝึกอบรมสัมมนำ เป็ นวิทยำกร
และครูฝึก สำยผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ และสำยผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชัวครำว
่
15. งำนลำศึกษำต่อภำยในประเทศ ประเภท ก , ข. และภำคนอกเวลำ /ภำคฤดูรอ้ น
16. ข้ำรำชกำรไปฝึกอบรม หรือปฎิบตั งิ ำนวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
17. กำรเก็บข้อมูลทำวิทยำนิพนธ์
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18. จัดทำทะเบียนรับเอกสำร ขออนุญำตเบิกวัสดุ งำนธุรกำรกลุ่ม
19. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
5. นางสาวทัศนี ย์ เซ็นหอม ลูกจ้างประจา ตาแหน่ งพนักงานธุรการ 4 ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่ รับผิดชอบดังนี้
1. ดูแลกำรบริหำรจัดกำรในศูนย์ TEPE Online ระดับภำค จังหวัดขอนแก่น
2. ทำหน้ำทีเ่ ป็ น Admin รับสมัครสมำชิก ดูแลอำนวยควำมสะดวกกำรบริกำร ผูข้ อใช้บริกำร
อินเตอร์เน็ต ในศูนย์ TEPE Online และกลุ่มเป้ ำหมำยของศูนย์ฯ ได้ศกึ ษำ เรียนรูใ้ นกำรพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำงำนผ่ำนระบบ TEPE online
3. ดูแลระบบกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย กำรถ่ำยทอดสดทำงไกลผ่ำนสัญญำณด้วยระบบออนไลน์
4. จัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ที่
กำรพัฒนำผ่ำนระบบออนไลน์
5. งำนอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
โดยเริม่ ปฏิบตั งิ ำนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
**************************

