
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค ำน ำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 มาตรา 
34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต 
และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                            
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเป็น ๗ กลุ่ม   

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่การพัฒนา
องค์กรคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้น 

 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานต่าง ๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน มีบทบาท อ านาจหน้าที่ส าคัญ ๖ ประการ เกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ 
การจัดท านโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ/ การติดตามผล
และรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนชั้นเรียน การจัดตั้งยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน 

 กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า            
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและน าไปปฏิบัติต่อไป 
  

 
       กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
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บทนํา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              
ลงวันท่ี 13 กันยายน  2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม  127  ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี 14  
กันยายน  2553 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้  
  1. ศึกษา วิ เคราะห  วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ                         
การจัดการศึกษา 
  2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและความตองการของทองถ่ิน 
  3. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ 
  4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 
  5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  6. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ปจจุบันโอนไปเปนเปนหนาท่ี ของ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด) 

  ดังนั้น กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงไดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหบุคลากรเขาใจ
ภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน บรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน ซ่ึงประกอบดวย กระบวนงาน 
วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีใช เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน ใน ๔ งาน คือ งานธุรการ   งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ และงาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด  

  กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให
สถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพ่ือ
ประโยชนของผูเรียน ประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ 
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วัตถุประสงค 
 

  1. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
  2. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 1 .  งานธุรการ  ผู รับผิดชอบ นางสาวณัฐชุตา ศรีแกว ตําแหนงพนักงาราชการ                            
โทรศัพท 062 - 4624493 
  1.1 งานสารบรรณ 
   1) นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน  
รับ-สง หนังสือราชการ 
   2) รับ-สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนด โดยจัดทกและพัฒนากํากับดูแลการ 
รับ-สงหนังสือดวยระบบ My Office กลุมงานนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของทราบโดย 
   - รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/สงทางระบบ My Office 
   - เสนอผูอํานวยการกลุม เพ่ือมอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
   - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
   - เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
   - ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม 
   3) ตรวจสอบการรับ-สงหนังสือราชการทางเว็บไซต ในกลุมนโยบายและแผนและ
ควบคุมการสงหนังสือราชการจากกลุมนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสาร
บรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและขอมูลสาสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 

  1.2 งานประสานงานและใหบริการ 
   1) ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และกลุมงานภายในกลุมนโยบายและแผน 
หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมงาน 
   2) ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงานทําให
ระบบมีประสิทธิภาพ 
   3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ
กลุมนโยบายและแผนใหครูและบคุลากรทางการศึกษาประชาชนท่ัวไปทราบ 
   4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ 
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุม 
   1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 
   2) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
   3) เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาแจงตอบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผน 
   4) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในท่ีประชุมกลุมนโยบายและแผน 
   5) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ 
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  1.4 งานจัดการความรูภายในกลุม 
   1) การศึกษา วิเคราะหความรูท่ีเก่ียวกับงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
   2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
   3) แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู 
   4) สรุปและรายงานผล 
 

๒. งานนโยบายและแผน  
    ผู รับผิดชอบ นางจุ ไรภรณ สิริ ไสย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ             

โทรศัพท 089 - 8456693  
  3.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   1) วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   2) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3) วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
   4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5)  จัดทํานโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร 
สูสาธารณชน 
   6) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเนนและเปาหมาย
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   7) เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา 
   8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

  3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2) ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
   3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดทําแผนท่ีตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ 
School Mapping 
   4) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมองคการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   6) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
   7) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   8) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
   9) สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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  3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
   1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   2) ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3) กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 
   5) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   6) เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน 
   7) ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
   8) สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
   9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
  3.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
   1) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
   2) รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด
ประจําป 
   3) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด    

4) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัดสูการปฎิบัติ 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

  3.5. งานจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปดหองเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน 
เปดหองเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา และความตองการดานโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจังหวัด 
   3) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปดหองเรียนพิเศษ และโอน
สถานศึกษา เสนอขอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   4) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปดหองเรียนพิเศษ และโอน
สถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ 
   5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๓. งานวิเคราะหงบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ นางนวลรัตน  จันทรเพ็ชร ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท 085 - 6398942 

  4.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุมหรือ หนวยงานภายในทุกแหง
สํารวจและรายงานขอมูล 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
   3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ 
วิเคราะหคาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการท่ีสงผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอผูอํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณา     
ไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาท่ีนํากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แกไข แลวนําเสนอ
ผูอํานวยการ พิจาณาใหม 
   5) จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงบประมาณรายจาย/เผยแพรผูท่ีเก่ียวของ 
   6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
   4.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 
   2) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสมการจัดตั้ง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและ
ผลผลิตท้ังปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   5) จัดทําคําของบประมาณประจําป 
   6) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดต้ัง
งบประมาณ 
   7) ดําเนินการแจงผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
   8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.2.2 การประสานสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน
   1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับ
การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
   2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาเสนอๆเพ่ือมิใหมีความซํ้าซอนใน
รายการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 
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   3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ
สนับสนุนฯ 
   4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบ
เพ่ือดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 
   5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก  

  4.3 งานจัดสรรงบประมาณ  
       4.3.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
   2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑท่ีกําหนด 
   3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุม และหรือ
สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมและหรือสถานศึกษา
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําโครงการรองรับรวบรวมไวในงานแผนปฏิบัติการประจําป 
   5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมและหรือสถานศึกษารวมท้ัง
หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 
   6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
       4.3.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
   1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําป เพ่ือใหเปน
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน 
   2) การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณของหนวยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
   3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา 
   4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติ เพ่ือจัดทําเอกสารแผน ฉบับรางเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบ 
   5) แจงผูเก่ียวของดําเนินการ 
   6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลท้ังในระดับหนวยงานและสถานศึกษา 

        4.4 งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 
   1) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และ
รายงานจากสถานศึกษา 
   2) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป 
   3) วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเง่ือนไข
ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกันหรือตางประเภทงบประมาณเปนเงินเหลือจาย 
   4) กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 
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   5) จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสม 
   6) เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ 
   7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
   8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   9) แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
   10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๔. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
     ผูรับผิดชอบ นางปาณิศา  นิเลิศรัมย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ                

โทรศัพท 091-4539226 

  5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            5.1.1  การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพ่ือกํากับ
ติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดไวในแผน 
   3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม 
ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานของผูเก่ียวของ 
   4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา 
   5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป (Annual Report) 
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
สาธารณชน 
       5.1.2  การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
   1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักงานนายกรัฐมนตรี 
   2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด ในสวนท่ีเก่ียวของกับกลุมนโยบายและแผน 
   3 )  จั ด ทํ า ร า ย ง า นกา รต ร ว จ ร าช ก า รต ามน โ ยบ ายก า รต ร ว จ ร าช กา ร
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
   4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา 
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   5) แจงผูเก่ียวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
   6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
       5.2.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
   2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
   3) ประสานผูเก่ียวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
   4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอตอคณะผูประเมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   5) แจงผูเก่ียวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
   6) สรุปผลการดําเนินงาน 
 5.2.2  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพรอม
ขอเสนอแนะ 
   2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจงผูเก่ียวของนําไปพัฒนางานองคกร 
   3) สรุปผลการดําเนินงาน 
        5.2.3  ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
   2) สรางแบบประเมินแผนงานโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 
   3) ประสานผูเก่ียวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
   4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา 
   5) รายงานผลการประเมิน 
  5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2) ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับรายงานติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
   3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   4) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
   5) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
   6) เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานทีไดจากการวิจัยและสงเสริม 
ใหนําไปใช ท้ังในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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1.งานสารบรรณ 
 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สงหนังสือราชการ 
 1.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ –สงหนังสือดวย
ระบบ e-filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของทราบ 
  1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 
  2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
  3) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
  4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
  5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม 
 1.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือ
ราชการของกลุมนโยบายและแผน 
 1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 
 1.5 สรปุและประเมินผลการใชระบบการรบั – สง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
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2.  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 

  นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                           การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน 
                                รับ – สง หนังสือราชการ 
 
 
 
        รับ – สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนดโดยจัดทํา 
        และพัฒนากํากับดูแลการรบั – สง หนังสือดวยระบบ 
       E – filing กลุมนโยบายและแผนแจงใหเจาหนาท่ีผูท่ี 
                                       เก่ียวของทราบ 
 
 
 
         ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บไซดใน 
                  กลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือ 
                         ราชการของกลุมนโยบายและแผน 
 
 
 
 
                             ออกและและพัฒนาระบบงานฯ 
 
 
 
 
 
                            สรุปและประเมินผลการใชระบบ 
                                    การรับ – สง หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับงานจากกลุมอํานวยการและ 
ลงทะเบียนรบั/ลงทะเบียนรับทาง 

ระบบ e-filing 

เสนอ ผอ.กลุม 

มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัต ิ

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือ 

รายการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ 
ความถกูต้อง / ผู้ มีอํานาจลงนาม 
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3. แบบฟอรมที่ใช 
                               - 

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 8.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 8.4 ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
 8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
 8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับท่ี 2) 
 8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 
 8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับท่ี 2 ) 
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2. งานประสานงานและใหบริการ 
 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ประสานงานกับกลุ มอ่ืน ในสํานักงาน และงานภายในกลุ มนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม 
 1.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 
 1.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ 
 

2.  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และงาน 
ภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ 
สถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการ 

บริหารงานของกลุมงาน 
 
 
 
 

ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเช่ือมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน 
 
 
 

ประสานการดาํเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร 
และผลงานของกลุมนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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คูมือปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

 

3. แบบฟอรมที่ใช 
                                                       - 

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิงระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 4.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 4.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 4.3 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 4.4 ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
 4.5 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
 4.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2533 
 4.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการพ.ศ.2525 
 4.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับท่ี 2)                   
พ.ศ.2527 
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คูมือปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

3. งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 1.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 1.3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาท่ีภายในกลุมนโยบายและแผน 
 1.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในท่ีประชุมกลุมนโยบายและแผน 
 1.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ 
 

2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย 
และแผน และขอมูลดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและ 
แผน ขอมูลดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

     เสนอผูบังคับบัญชา 
 
 
 
 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ 
 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจงผูเก่ียวของทราบ 
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คูมือปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

3. แบบฟอรมที่ใช 
                                                   - 

4. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง 
 4.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 4.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 4.3 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 4.4 ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
 4.5 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
 4.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับท่ี 2)                  
พ.ศ. 2533 
         4.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525 
         4.8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2527 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน  
 ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
1.  งานสารบรรณ 1. น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือ
ราชการ 
2. รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 
โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ –ส่ง
หนังสือด้วยระบบ my office กลุ่มนโยบายและ
แผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
     ๒.1 รับงานจากกลุ่มอ านวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ My 
Office 
     2.๒ เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
     ๒.3 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 
     ๒.4 เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
     ๒.5 ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 3. ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ 
ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 
4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
5. สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง 
หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

5 นาท ี
 
 
 

๕ นาท ี
 
 

๕ นาท ี
 

๑๕ นาท ี
 

๕ นาท ี
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงาน
ธุรการ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
             

น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัตงิาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

รับ–ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจดัท าและพัฒนา
ก ากับดูแลการ รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ My-office                 

กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจา้หน้าท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทาง My office                     
ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุมการส่งหนังสือราชการของ                     

กลุ่มนโยบายและแผน 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร

บรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ข้อมูลสารสนเทศ 

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

รับงานจากลุ่มอ านวยการและ
ลงทะเบียนรบั/ลงทะเบียนรับทาง   

ระบบ My office 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 

มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบปฏิบตั ิ

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบจัดท าหนังสอื
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง/ผูม้ีอ านาจลงนาม 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  การรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดท าหนังสือราชการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดส าเนา ค้นหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของ
กลุ่ม 
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน 

๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

2.  งานประสานงานและใหบริการ 
      ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง            
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.งาน
ประสานงาน
และใหบริการ 

๑. ประสานงานกับกลมุอ่ืน ในส านักงาน และ
งานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของกลุม 
2. ชวยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อม  
ตอเทคโนโลยีภายในกลุ่มนโยบายและแผนท าให
ระบบมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผย
แพรขอมูลขาวสารและผลงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการ
ประสานงานและการใหบริการ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
  
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
  

ธุรการกลุ่ม 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

 

3.  งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
      ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง            
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
3. งานจัดการ
ประชุมภายในกลุม 
นโยบายและแผน 

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโย
บายและแผน และขอมูลดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย
และแผน ขอมูลดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอ    
เจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน 
4. จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดขอมูลแจงใน
ที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน 
5. สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจงผู
เกี่ยวของทราบ 

ตลอดเวลา 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ ชั่วโมง 

ธุรการกลุ่ม 
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๔. การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
      ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง            
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
3. งานจัดการ
ความรู้ภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน 

1. การศึกษา วิเคราะหความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
2. การรวบรวมกลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการ  
3. แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
4. สรุปและรายงานผล 
  

ตลอดปีงบประมาณ 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
  
เดือนละ ๑ ครั้ง 
ตลอดปีงบประมาณ 

ผู้อ านวยการ
กลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงาน
ธุรการ 
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๑.งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.งานวิเคราะห์
และพัฒนา
นโยบายทาง
การศึกษา 

๑.วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ
จังหวัดกลุ่มจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณ
และคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
๔.  ศึกษา วิ เคราะห์   การจัดและพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ
น าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๖.น าเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับเขตพ้ืนที่ 
 ๗. ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการ
จัดการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
๘. เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๙.เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนน า
นโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
๑๐.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กันยายน 
 
 
 

กันยายน 
 
กันยายน 
 
 

กันยายน 
 
 
 

ตุลาคม –พฤศจิกายน 
 
 

 

ตุลาคม –พฤศจิกายน 
 
 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 

 
 
 
 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
 

 

ธันวาคม 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

  
 

งานนโยบายและแผน 
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Flow Chart การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ ผลการด าเนินงาน 
รายงานการศึกษา วิจัยที่ผ่านมาในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมของ สพท. 

จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ของ สพท. 

เสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและ
เป้าหมายการจัดการศึกษาต่อ

คณะกรรมการกลั่นกรองระดบัเขต
พืน้ท่ี 

 

น าเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 

 

เผยแพรต่่อสาธารณชน และสนับสนุนการนโยบายน าไปใช้ 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาใช้ผลการวิเคราะห์เป็นกรอบทิศทาง แนวทางเป็นเครื่องมือในการก าหนด
ทิศทางการศึกษา 
 

ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ๔. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 
 ๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 ๗. แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๘. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 ๙. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๑๐. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๒. งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.งานการ
จัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
๒. ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูล
สารสนเทศ 
๓. ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย 
๔. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้
เทคนิค SWOT 
๕. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๗. ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 
๘. น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๙. ปรับและน าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
๑๐. น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑๑. เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
๑๒. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๓. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กันยายน  
 
กันยายน 
 
กันยายน 
 
กันยายน 
 
 
 
 
ตุลาคม –พฤศจิกายน 
 
ตุลาคม –พฤศจิกายน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
ธันวาคม 
 
ธันวาคม  
 
ตลอดปีงบประมาณ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 
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2. Flow Chart การจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนภารกิจศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/     
ผลการด าเนนิงาน/ ส ารวจความต้องการและ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้เสีย 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท. 

 

เสนอคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

 

 

น าเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 

 

เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ผลผลติ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็และกรอบแผนงาน/โครงการ 
 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล      
การด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ๔. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 
 ๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 ๗. แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๘. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 ๙. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๑๐. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๓. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
งานจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. ผล
การด าเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและ
ความต้องการของพ้ืนที่ 
๒.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ ๑ 
เพ่ือก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
ประจ าปี 
๓. น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 
๔. แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กร 
๕.รวบรวมโครงการ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
๖. น าเสนอ คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ 
กศจ.เพ่ือเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข 
กลับไปข้อ ๕) 
๗. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๘. เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 
๙. สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผน 
๑๐. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
๑๑. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ด าเนินการ 

๗ วัน  
 
  
 
 
๑  วัน 
 
 
๑ วัน 
  
๗ วัน 
 
 
๗ วัน 
 
๒ วัน 
 
 
๗ วัน 
๒ วัน 
ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 
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2. Flow Chart งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมาย 
การพัฒนาประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวดั 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. 
ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ

ของพื้นที่ส่วนได้เสยี 

น าเสนอคก.ระดับเขต/กศจ.  

เห็นชอบ 

สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผน 
 

เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
 

แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ 1 เพ่ือก าหนดจุดเน้น 
และเป้าหมายของ สพท. ประจ าปี 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. ระดับความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ 
 ๓. ร้อยละของสถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ๔. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 ๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 ๗. แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๘. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 ๙. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๑๐. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๔. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
          ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

งานบริหาร
ยุทธศาสตร์และ
บูรณาการ
การศึกษา
จังหวัด 

1. ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
๒. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด
ประจ าปี 
3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุ
ในแผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 
4. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษา
ประจ าปีของจังหวัดสู่การปฎิบัติ 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

๒ วัน  
 
  
๗  วัน 
 
 
๗ วัน 
  
 
ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 
  
 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 
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Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ.2555-2558 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ๔. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 ๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
 ๗. แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๘. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 ๙. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 

ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการศึกษา
จังหวัดประจ าปี 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด   

 

 

ย ตัวช้ีวัด 

 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของ
จังหวัดสู่การปฎิบัติ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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 ๑๐. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๕. งานการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
          ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

งานการจัดตั้ง 
ยุบ รวม เลิก 
การขยายชั้น
เรียนและ
เปลี่ยนชื่อ
สถานศึกษา 

๑. บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ 
๒.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาของประชากรวัยเรียน ภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  
๓. จัดท าแผนจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน เปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษา 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 
๕. เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๖. ด าเนินการจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน 
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
๗. แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๘. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

๑ วัน 
 

๗  วัน 
 
 
 

๑๐ วัน 
 

๗ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะกรรมการ 
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2. Flow Chart งานจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา  

จัดท าแผนจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 

ด าเนินการจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

 

แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

         ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๑. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่การศึกษาลดลง 

           ๒. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

  

3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

3. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 
4. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ.   
 

 
 

๖. งานแผนชั้นเรียน 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

งานแผนการจัด
จัดชั้นเรียน 

 ๑. ส ารวจประชากรวัยเรียนจากส ามะโน
ประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบ
การศึกษาของแต่ละชั้นเรียน รวมทั้ง
ผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ 
๒. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
๓. จัดท าแผนและเป้าหมายการรับ
นักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
๔. น าเสนอแผนการจัดชั้นเรียนต่อท่ี
ประชุมสหวิทยาเขต/สถานศึกษารับทราบ 
๔. แจ้งกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องในประสานการจัด
ที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
๕. รายงานแผน/ผลการจัดชั้นเรียน ของ
สพท.ให้สพฐ.ทราบ 
 

๒ เดือน ภายใน
เดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
 

๑ เดือน 
 

๑๕ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 

๒ วัน 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายและแผน/
สหวิทยาเขต/สถานศึกษา 
กลุ่มนโยบายและแผน  
 
กลุ่มนโยบายและแผน/
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจประชากรวัยเรียนจากส ามะโนประชากรวัย
เรียนข้อมลูนักเรยีนที่จะจบการศึกษาของแต่ละ
ระดับชั้น รวมทั้งผูเ้รียนจากการศกึษานอกระบบ 

รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียน    
ในแต่ละระดับช้ัน                  

น าเสนอแผนการจัดชั้นเรียนต่อที่ประชุมสหวิทยาเขต/
สถานศึกษารับทราบ 

จัดท าแผนและเปา้หมายการรับนักเรียน 

รายงานแผน/ผลการจดัที่เรยีนของนักเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทราบ 

แจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องประสานการจดัที่เรียนของนักเรยีนร่วม
สถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนจัดชั้นเรียนประจ าปี 
 ๒. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน 

 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 

     ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. งานวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย 
 

๑. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณทุกประเภท (งบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืน) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
งบประมาณ 
๓. ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
งบประมาณ 
๔. น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท.พิจารณา   
๕. กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้
น าไปวิเคราะห์อีกครั้ง แล้วน าเสนอ ผอ.
สพท. 
๖. จัดท ารายงานผลวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย 
๗. เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
๘.รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฯ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๐ วัน 
 
 
 

๓ วัน 
 

๒ วัน 
 

๑ วัน 
๕ วัน 

 
 

๑๐ วัน 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
๑ วัน 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่ /
คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
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Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
                                           
 
 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ 
ทุกประเภท 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 

ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 

 

ย ตัวช้ีวัด 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  

 

รายงาน กศจ./สพฐ. 

 

น าเสนอข้อมูลต่อ   
ผอ.สพม.พิจารณา 

พิจารณา 

 

 เผยแพรผู่้เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย เพ่ือใช้ในการบริหาร
งบประมาณในปีถัดไป 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. ร้อยละของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าผลการวิเคราะห์งบประมาณไปใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบงานสารบรรณส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 3.  ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.  
  ไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2550 
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2. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
           ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1. การจัดตั้งและ
เสนอของบประมาณ
ประจ าปีและกรณี
เร่งด่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 

1. ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวข้องงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบ
ด าเนินงานรายการต่าง ๆ เช่น ขยายเขต
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ 
กรอบวงเงินตามที่สพฐ.ก าหนด(งบ
ลงทุน)  
2. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียน สหวิทยา
เขตและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เสนอขอน ามาจัดหมวดหมู่ ความจ าเป็น 
ขาดแคลน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา   
๔. จัดประชุมพิจารณา เรียงล าดับตาม
ความจ าเป็นขาดแคลน ก่อนหลัง 
๕. สรุปผลการประชุมตามความเห็นของ
คณะกรรมการเสนอต่อ ผอ.สพท. 
๖. บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณใน
ระบบตามที่สพฐ.ก าหนด 
๗. เสนอค าขอจัดต้ังงบประมาณพร้อม
เอกสารประกอบไปยัง สพฐ 
 

๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
๑ วัน 

 
๑ วัน 

 
๑ วัน 

 
๒ วัน 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
  
 
 
 
เจ้าหน้าที่  
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่ 
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Flow Chart งานการจัดต้ังและเสนอของบประมาณ 
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ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. งานการประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน
การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานอื่น 
 

1. ประสานงานการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ส าหรับการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา 
๒.  วิเคราะห์งาน โครงการ กิจกรรมที่
สถานศึกษาเสนอ เพ่ือให้มีความซ้ าซ้อน
ในรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๔. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและ
เห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้
สถานศึกษารับทราบเพ่ือด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
๕. รวบรวมข้อมูลการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

๑ วัน 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 

๒ วัน 
 
 

๑ วัน 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่  
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
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Flow Chart การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของหน่วยงานอ่ืน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเดือดร้อน จ าเป็น ขาดแคลนและต้องการ ได้จัดส่งค าขอ
งบประมาณ 
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าค าขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ ส านัก
งบประมาณ 
 3. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น  
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3. งานการจัดสรรงบประมาณ 
    ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๑ งานการจัดสรร
งบประมาณให้แก่
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 

1. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
    - ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน) 
    - ข้อมูลพ้ืนฐานความจ าเป็นขาดแคลน 
    - ข้อมูลโรงเรียนที่เสนอขอสนับสนุน
งบประมาณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 
๓. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลจัดสรรงบประมาณตาม
กรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑ์ที่
ก าหนด 
๔. แจ้งผลการจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
๕. ประสาน สนับสนุน ชว่ยเหลือให้กลุ่ม
ในสพท.และหรือสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ
รองรับและรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

๓ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 

๗ วัน 
 

 
         ๑๐ วัน 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ 
 
คณะกรรมการ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
ภารกิจ/
สถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
ภารกิจ/
สถานศึกษา 
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Flow Chart งานการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๒ งานการจัดท า
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1.  วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต
ของแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อให้
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตาม
เกณฑ์งบประมาณ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผน
งบประมาณ 
๓. ก าหนดแผนงาน โครงการและ
งบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษา 
๔. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผน
บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อจัดท าเอกสารแผน   
๕. แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
๖. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 
 
 

๗ วัน 
 
 
 

๕ วัน 
 
 
 

๓ วัน 
 
 

๕ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
๗ วัน 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
  
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่ 
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Flow Chart การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นขาดแคลน 
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับความพึงพอใจในการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 ๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ๔. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
 ๒. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 4. นโยบายสพฐ. แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๑ งานบริหาร
งบประมาณ การโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

๑. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ และสถานศึกษา 
 
 
2. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
นโยบาย เงื่อนไขความส าเร็จของงาน/
โครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน 
และต่างแผนงานกันหรือต่างประเภท
งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม 
    -พิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    -ก าหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือ
จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
4. จัดท ารายละเอียดตามแนวทางและวิธีการ
ทีก่ าหนดเพ่ือเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเสนอผู้บังคับบัญชา 
5. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
6. แจ้งจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ด าเนินการ  
 

7. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

๑๐ วัน 
 
 
 
 

๓ วัน 
 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 

๗ วัน 
 
 

๕ วัน 
 

๒ วัน 
 

๑ วัน 
 
 

 
๓ วัน 

เจ้าหน้าที่ กลุ่ม
นโยบายและแผน/ 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ และ
สถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
  
 
เจ้าหน้าที่/ 
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่  
 
 
เจ้าหน้าที่ /
ตรวจสอบภายใน
จังหวัด 
เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
ภารกิจ/
สถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ 
 

เจ้าหน้าที่ 
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2. Flow Chart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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๑. การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
      ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

1. งานการประเมินผล
การด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ สพฐ.(ARS) 

1. รับนโยบายการติดตามตาม
ประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
๒. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตาม
ประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวชี้วัด/คณะท างาน  
๔. แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ สพฐ. 
๕. ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจรับรู้
ร่วมกันตามแผนการติดตามแก่บุคลากร
ทุกคน 
๖. ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานตาม   กลยุทธ์ 
สพฐ. 
๗. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของข้อมูลตามแบบติดตาม น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
๘. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การติดตามจาก สพฐ. 
๙. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
๑๐. ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะ
ติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์  
สพฐ. 

 

มีนาคม 
 

เมษายน 
 

เมษายน 
 

เมษายน 
 

เมษายน 
 
 

พฤษภาคม 
 
 

พฤษภาคม 
 
 

มิถุนายน 
 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้บริหาร/บุคลากรทุกคน 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

ผู้บริหาร/กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ผู้บริหาร/บุคลากรทุกคน 
ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 ๑. เครื่องมือก ากับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๓. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. การบริหารจัดการ การก ากับ ดูแลที่ดี 

  ระเบียบกฎหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
          ๑. นโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
          ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๖. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

 

 ๒. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
      ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

1. งานติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจ
ราชการ 

๑. รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ 
๒. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็น
การตรวจราชการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตาม
ประเด็น 
๔. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 
๕. ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ 
และตรวจราชการ 
๖. จัดเก็บและรวบรวมตามแบบตรวจ
ราชการ 
๗.ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
แบบตรวจราชการ 
๘. จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจ
ราชการ  

มกราคม,พฤษภาคม 
 

กุมภาพันธ์,มิถุนายน  
 

กุมภาพันธ์,มิถุนายน  
 

กุมภาพันธ์,มิถุนายน  
 

กุมภาพันธ์,มิถุนายน  
 

มีนาคม,กรกฎาคม 
 

มีนาคม,กรกฎาคม 
 

มีนาคม,กรกฎาคม 
  
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้รับผิดชอบตาม
ประเด็น 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
ผู้บริหาร/กลุ่มนโยบาย

และแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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 Flow Chart  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4. ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 
5. นโยบายการตรวจราชการ 
6. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

 

 

 

รับนโยบายการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

ประสานแบบ 
เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
จัดท ารายงานผล 
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3. งานรายงานผลการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

1. งานติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจ
ราชการ 

1.  ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติด  ตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 
2. การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ
นวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
3. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
     3.1  รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 
     3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ท้ัง
ภายในภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
     3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
     3.5  ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน 
4. การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 4.1  เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ โดยการประสานบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ,บุคลากร,โครงการ 
     4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     4.3  จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(คลังข้อมูล) 
      4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน 
       4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
เขตพ้ืนที่ประชุมกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้อง 
6. การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของ  
เขตพ้ืนที่ 

๑ เดือน 
 
  
 

๑ เดือน 
 

1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ เดือน 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
  

คณะบริหาร/กลุ่ม
นโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร/กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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4.  Flow Chart งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

วางแผนระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

ด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. เอกสารรายงานมีข้อมูลผลการด าเนินงานที่หลากหลายครบถ้วน 
 ๔. เอกสารรายงานการจัดการศึกษาเป็นเอกสารที่มีข้อมูลที่ทันสมัยและทันต่อการใช้งานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในปีต่อไป 
 ๕. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา 
 
2.ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
 1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 2.  แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 



คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 2. นายกฤษ  ละมูลมอญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ผู้จัดท า 
 1. นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางจุไรภรณ์ สิริไสย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 3. นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว  พนักงานราชการช่วยราชการ 
 
 
  

 



            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
    
 

     
 

 
 

ค ำสัง่ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ  เขต ๓๓  
 ที ่ 237 / ๒๕61 

เรื่อง กำรมอบหมำยหนำ้ที่ในกำรปฏบิตัิงำนส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๓๓ 
........................................................ 

 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้มีค ำสั่ง ที่ 69/๒๕61 เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 นั้น 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.๒๕๔๖   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ว่ำด้วยกำร
มอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน ของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2546 และค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ที่ 
204/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ลงวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ.2561 
 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว สอดคล้องกับภำรกิจหลัก ของหน่วยงำน และเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวง และเพ่ือรองรับกำรกระจำยอ ำนำจ  กำรบริหำรในกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลกำรให้บริกำรต่อสถำนศึกษำ ส่วนรำชกำร  
หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไป เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร จึงยกเลิก
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ที่ 69/๒๕61 เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 และให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
รำยละเอียดดังนี้ 

 

๑. นำยส ำเรงิ  บญุโต  ต ำแหนง่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ     
มีหน้ำที ่  ควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

๑.1 รับผิดชอบ ก ำกับ นิเทศ  ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร ดังนี้  
   ๑.1.1 กลุม่นโยบำยและแผน 
   1.1.2 กลุม่ส่งเสรมิกำรจัดกำรศกึษำ 
   1.1.3 กลุม่นเิทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.1.4 กลุม่ส่งเสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรในเทศและกำรสื่อสำร 
 

  ๑.2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้ 
        /โรงเรียนในสหวิทยำเขต... 



หน้า ๒ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

โรงเรียนในสหวิทยำเขต สรุวทิยำคำร  ประกอบด้วย โรงเรยีนสุรวิทยำคำร, โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน , โรงเรียนมหิธร
วิทยำ , โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล , โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ,โรงเรียนนำบัววิทยำ,โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ ,โรงเรียน
แสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร  และ โรงเรียนสวำยวิทยำคำร  
โรงเรียนในสหวิทยำเขต สรินิธร  ประกอบด้วย โรงเรียนสิรินธร ,โรงเรียนโชคเพชรวิทยำ , โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ, 
โรงเรียนนำดีวิทยำ , โรงเรียนพญำรำมวิทยำ , โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม , โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี, โรงเรียนรำมวิทยำ 
(รัชมังคลำภิเษก) , โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ และโรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม 
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ปรำสำทเชงิพนม   ประกอบด้วย โรงเรียนประสำทวิทยำคำร , โรงเรียนโคกยำงวิทยำ , 
โรงเรียนตำนีวิทยำ , โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ , โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร , โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ , โรงเรียนตำเบำ
วิทยำ , โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ, โรงเรียนแนงมุดวิทยำ , โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ , โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ และ 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรีนครอจัจะ ประกอบด้วย โรงเรียนสังขะ,โรงเรียนกระเทียมวิทยำ,โรงเรียนตำคงวิทยำ  
รัชมังคลำภิเษก , โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม , โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 , โรงเรียนพระแก้ววิทยำ , โรงเรียน
เทพอุดมวิทยำ , โรงเรียนบัวเชดวิทยำ , โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน  และ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 
 

2. นำยกฤษ  ละมลูมอญ  ต ำแหนง่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๓   
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  2.1 รักษำรำชกำรแทน/ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ          
เขต ๓๓ ในกรณีที่ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ว่ำงลง หรือมี แต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  

2.2 ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รับผิดชอบ ก ำกับ นิเทศ  ติดตำม ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร ดังนี้ 

          2.2.1 กลุม่บรหิำรงำนบุคคล 
 2.2.2 กลุม่อ ำนวยกำร 

   2.2.3 กลุม่บรหิำรงำนกำรเงนิและสนิทรัพย์ 
2.2.4 กลุม่พฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.3 ชว่ยกลั่นกรอง ให้ควำมเห็น และตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย  
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
  2.4 ก ำกับ นิเทศกำรศึกษำหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด และบริหำรงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตำมก ำหนดเวลำ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  
  2.5 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้ 
โรงเรียนในสหวิทยำเขต จอมสรินิทร ์  ประกอบด้วย โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์, โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ, โรงเรียน
เมืองลีงวิทยำ , โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม , โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ,โรงเรียนแร่วิทยำ, โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์ , 
โรงเรียนพนำสนวิทยำ และ โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ   
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรสี ำโรง  ประกอบด้วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย,โรงเรียนแตลศิริวิทยำ ,โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ , 
โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์ , โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร , โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ , โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม , 
โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ , โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ , โรงเรียนยำงวิทยำคำร , โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม  และ โรงเรียน
ศรีสุขวิทยำ 
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ท่ำตมู ชุมพลบรุ ี ประกอบด้วย โรงเรียนชุมพลพิทยำสรรค์ , โรงเรียนเมืองบัววิทยำ , 
โรงเรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร , โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ , โรงเรียนลำนทรำยวิทยำคม  ,โรงเรียนเมืองแก

/พิทยำสรรค์... 
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พิทยำสรรค์ , โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม , โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ , โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม , โรงเรียนโนนแท่นพิทยำ 
และ โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม 
โรงเรียนในสหวิทยำเขต ศรีนครเตำ ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนบุรี ,โรงเรียนดอนแรดวิทยำ ,โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ , 
โรงเรียนธำตุศรีนคร , โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ , โรงเรียนทัพโพธิ์พัฒนวิทย์ , โรงเรียนสนมวิทยำคำร  , โรงเรียน   
หนองอียอวิทยำ , โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ , โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผง, โรงเรียนโนนเทพ  และ โรงเรียนประดู่แก้ว
ประชำสรรค์  
  2.6 รับผิดชอบเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดประชุมสรุปปัญหำอุปสรรค ของทุกกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  
  2.๗ รับผิดชอบประสำนงำนกับสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งประเทศไทย และสมำคม
ผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์   

2.๘ รับผิดชอบงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ     
(สพฐ.ใสสะอำด) 

2.๙  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

3. กลุม่อ ำนวยกำร 
 

งำนอ ำนวยกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กำร  
กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจ หน้ำที่ ได้อย่ำงเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร สื่อ 
อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
สะดวก คล่องตัว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของ 
     สว่นรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

มีบุคลำกรปฏิบัติงำนในแต่ละงำน ดังนี้ 
3.1 นำงสำวชจูติร  ชทูรงเดช    ต ำแหนง่  นักจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพเิศษ   ต ำแหนง่เลขที่ 

   ปฏบิัตหิน้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  3.1.1 วำงแผน มอบหมำย และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอ ำนวยกำรทุกคนเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร นโยบำยของหน่วยงำนและรัฐบำล 
     3.1.2 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม และสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย และทันตำมก ำหนดเวลำ 

/3.1.3 ศึกษำ วิเครำะห์... 



หน้า ๔ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

  3.1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดระบบงำนและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพ และตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และรัฐบำล 
 3.1.4 เร่งรัด ก ำกับ ติดตำมงำน ตรวจสอบ และกลั่นกรองงำนของกลุ่มอ ำนวยกำรให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย และทันตำมก ำหนดเวลำ เพ่ือเสนอแนะและให้ควำมเห็นก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 

      3.1.5 พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม  น ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
หรือบ ำเหน็จควำมชอบ 

      3.1.9 รับผิดชอบงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(สพฐ.ใสสะอำด) 

      3.1.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

รบัผดิชอบ งำนกำรประเมนิสว่นรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร (มำตรำ 44)  
โดยมีผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  1) นำงสำวชจูติร  ชูทรงเดช   นักจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพเิศษ เป็นหวัหนำ้ 
  2) นำงพชิญส์ณิ ี เจรญิรตัน์  นักประชำสมัพนัธช์ ำนำญกำรพิเศษ  ผูช้ว่ย 
มีหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบ ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้
คะแนน และค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSA) 
   (2) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำน ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   (3) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน (based lines) เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบก ำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยส ำหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
   (4) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ด ำเนินกำรสื่อสำรเพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญของค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทุกคน และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ กำรจัดท ำ
รำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template) 
   (5) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินงำนก ำหนด 
   (6) จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับ 
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   (7) เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ประเมินผลและรำยงำนผล รอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 
ตำมท่ี สพฐ.ก ำหนด  
   (8) ตรวจสอบผลกำรรับรอง/ จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
   (9) สรุป รำยงำนผล 
รบัผดิชอบงำน จดัประชุมบคุลำกรใน สพม.33 และ งำนจดัประชุม ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ (สภำกำแฟ สพม.33) 
โดยม ี นำงกลุเศรษฐ  บำนเยน็  ธรุกำรโรงเรยีนสรุนิทรร์ำชมงคล ,โรงเรียนสรุนิทรภ์ักด ี เป็นผูช้ว่ย 
 
          /3.2 นำงปวีณำ... 
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 3.๒ นำงปวณีำ กระเวนกจิ  ต ำแหนง่ นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหนง่เลขที ่อ.๒  ปฏบิตัหินำ้ที่
แทนผู้อ ำนวยกำรกลุม่อ ำนวยกำร คนที ่๑  ในกรณทีีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู ่มหีนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบิตัิ
หนำ้ทีร่ำชกำร ดังนี ้
     3.๒.๑ งำนกำรจดัระบบบรหิำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้งำนระบบบริหำรส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศกึษำ 
 (๑) งำนจดัระบบบริหำร 
      - ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำง 
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - ศึกษำ สังเครำะห์ ออกแบบ จัดระบบกำรท ำงำน กระบวนงำน ปรับปรุงโครงสร้ำง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ที่สอดคล้องกับบริบทกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแบ่งส่วน
รำชกำรเป็นกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแจ้งกลุ่มบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรด้ำนบุคลำกร 
    - ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำทรำบ 
    - ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
    - วิจัย/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำน
ภำยใน 
    - ศึกษำ/สังเครำะห์ ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
   (๒) งำนพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
   - วิเครำะห์ภำรกิจ ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมเพ่ือให้ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
   - มีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพื่อน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงและเสนอรูปแบบกำรบริกำรต่ำงๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของช่อง
ทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำว    
    - พัฒนำระบบกำรรวบรวมและจัดกำรข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย 
โดยมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ วิเครำะห์เพื่อก ำหนดวิธีกำรและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ือสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 
    - สร้ำงเครือข่ำย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    - ด ำเนินกำรในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรผ่ำน
กระบวนกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ  ที่เป็นกำรส่งเสริมระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    - วัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
    - ก ำหนดมำตรฐำน แนวทำง กำรให้บริกำร ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริกำรในแต่ละ
งำน โดยมีกำรจัดท ำแผนภูมิหรือคู่มือกำรติดต่อรำชกำรโดยประกำศให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ 
เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
    - สรุปผลกำรด ำเนินงำน/วิจัย /รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
    - ศึกษำ/สังเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
    - ก ำกับดูแล ควบคุม กำรปฏิบัติงำน งำน one stop service   

/งำน โดยมีกำรจัดท ำ... 

/(3) งำนมำตรฐำน... 
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  (๓) งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 
     (3.1) ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน        
ตัวบ่งชี้ กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ 
     (3.๒) สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรบผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน
ส ำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         (3.๓) สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมส ำคัญ
ของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
         (3.๔) คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตให้สอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ นโยบำยเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         (3.5) ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
         (3.6) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย น ำผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นข้อมูลฐำนส ำหรับกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
   (๔) งำนควบคมุภำยใน 
    (4.1) ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
    (4.2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสอดคล้องกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
    (4.3) ประสำนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทุกระดับน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของงำน       
    (4.4) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรควบคุมภำยใน 
    (4.5) ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรที่ก ำหนดทุกระดับและ 
ปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
    (4.6) รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
    (5) งำนพฒันำคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA)  
     - ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ- 
   (6) งำนจดัประชมุประธำนสหวทิยำเขต 
    (6.1) ประสำนงำนประธำนสหวิทยำเขต 
    (6.2) รับผิดชอบกำรจัดประชุมประธำนสหวิทยำเขต จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม         
จดบันทึก และรำยงำนกำรประชุม     
    (6.3) จัดท ำค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

   (7) งำนชว่ยอ ำนวยกำร 
มีหน้ำทีป่ฏิบัติและรับผิดชอบงำนดังนี้   
    (๑) งำนกำรรับ – ส่ง งำนในหน้ำที่รำชกำร 
    (๒) งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

        (3) งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยม ีนำงสำวลดัดำวลัย ์ไชยยำ  
นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน ช ำนำญกำร เปน็ผูช้ว่ย 
         /มหีนำ้ที.่.. 
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มีหนำ้ที ่
 (4.1) ลงบันทึกปฏิทินนัดหมำยงำนเป็นตำรำงประจ ำวัน แจ้งใน LINE  ห้องรำชกำรชำว สพม.33   

และปฏิทินนัดหมำยงำน ใน Google  แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรประสำนที่พัก  เส้นทำงกำรเดินทำง  เอกสำร
ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมสัมมนำ  ประสำนผู้ไปปฏิบัติรำชกำรแทน หำกมีกำรมอบหมำย      

 (4.2) รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรขออนุญำตไปรำชกำร  กำรจัดท ำค ำสั่งให้ไปรำชกำร  กำรขอ 
อนุญำตใช้รถรำชกำร  กำรยืมเงิน ล้ำงหนี้เงินยืมไปรำชกำร กำรลำ ของผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33    
  (8) ปฏบิตัิงำนอืน่ ๆ ตำมทีผู่บ้ังคบับัญชำมอบหมำย 
 

 3.๓     –  วำ่ง  -    ต ำแหนง่นักจดักำรงำนทัว่ไป ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขที ่อ.๓    มอบหมำยให ้ 
นำยสริวชิญ ์แสนด ี ต ำแหน่งนักประชำสมัพนัธ์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 6 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  มีหนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบ ดังต่อไปนี้  
 (๑) วำงแผนและก ำหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) กำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์ 
สภำพแวดล้อม ภำยในภำยนอกส ำนักงำน ทั้งในปัจจุบันและอนำคต สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. รวมถึงมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน 
 (๒) จัดท ำโครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๓) จัดท ำแนวปฏิบัติกำรขออนุญำตใช้อำคำรสถำนที่ส่วนรำชกำร 
 (๔) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล กำรท ำควำมสะอำดและกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ 
 (5) งำนกำรปรบัปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  
  (5.1)  ส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 
  (5.2) น ำเสนอแนวทำง  วิธีกำร  กำรปรับปรุง อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 
  (5.3) ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบตัิและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ๕ ส.  และกำรประหยดัพลังงำน 
  (5.4) ปฏิบัติกำรตำมแผนและมำตรกำรเกี่ยวกับ กำรปรับปรุง  พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
   (5.5) สรุปผลกำรด ำเนินงำน/น ำเสนอแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำงำน 
  (6) งำนบริกำรอำคำรสถำนที ่         
  (6.1)  ควบคุม  ก ำกับดูแล  ตรวจติดตำม  กำรท ำควำมสะอำดของแม่บ้ำนและภำรโรง 
  (6.2)  ควบคุม  ดูแลกำรจัดเก็บ  กำรเบิกจ่ำยวัสด ุอุปกรณ์ของใช้แม่บ้ำนและภำรโรง    
  (6.3)  ดูแลกำรให้บริกำรกำรใช้ห้องประชุมภำยในส ำนักงำน     
  (6.4)  รำยงำนปัญหำอุปสรรค  เสนอแนวทำงกำรปรับปรงุและพัฒนำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่    
  (6.5) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
  (6.6) สรุปผลกำรด ำเนินงำน/น ำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำรอำคำรสถำนที ่
  (6.7)  ดูแล  ตรวจสอบและปรับปรงุข้อมูลระบบกำรใช้ห้องประชุมภำยในส ำนักงำน  และกำรขอใช้ห้องประชุม          
จำกภำยนอก  
  (6.8)  ควบคุมและประสำนเจ้ำหนำ้ที่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของห้องประชุม  
  (6.9)  ควบคุม  ดูแล กำรจัดเก็บโตะ๊  เก้ำอ้ี ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 
  (6.10)  ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ทุกเดือน 
  (6.11) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องประชุม  
   (6.12) สรุปผลกำรด ำเนนิงำน/น ำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำร 
 /(6.13) ส ำรวจและประเมิน... 
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(6.13) ส ำรวจและประเมินสภำพสถำนที่ท ำงำนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย (ตำมพระรำชบัญญัติ) 
   (6.14) น ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงสถำนที่ท ำงำนเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน  เช่น ระบบสำธำรณูปโภค  
 ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
   (6..15)  จัดท ำเอกสำร  กำรน ำเสนอ และกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ  ของงำนอำคำรสถำนที่  เช่น  โครงกำรคัดแยกขยะ  โครงกำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมปลอดภัยในส ำนักงำน  กำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  เป็นต้น 
   (6.16) เสนอรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำรให้เป็นปัจจุบัน 
   (6.17) สรปุผลกำรด ำเนนิงำน/น ำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำร 
  (7) งำนรักษำควำมปลอดภัย 
  (7.1) ก ำหนดแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำรตำมระเบียบ  
  (7.2) จัดหำ จัดเตรียม อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น ส ำหรับงำนอำคำรสถำนที่และงำนรักษำควำม
ปลอดภัย 
   (7.3) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเวรรักษำควำมปลอดภัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
พร้อมแจ้งเวียน ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ให้ได้รับทรำบโดยทั่วถึงกัน 
   (7.4) แจ้งผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำวันผ่ำนทำงระบบ LINE 
          (7.5) กรณีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ให้รำยงำน ผอ.เขต รอง ผอ.เขต เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
   (7.6) ให้เวรรักษำกำรณ์ประจ ำวัน ในวัดหยุดรำชกำรรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย 
    (8) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
มีพนักงำนท ำควำมสะอำด และนักกำรภำรโรง ดังนี้ 

1. นำงหรรษำ หฤทัยถำวร ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลท ำ
ควำมสะอำดพ้ืนที่อำคำรเศวตกุญชร และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

2. นำงสุเทียน สุดตลอด ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งแม่บ้ำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลท ำควำม 
สะอำดพ้ืนที่อำคำรพญำคชสำร 

มีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1) ดูแลควำมเรียบร้อยและท ำควำมสะอำด ห้องท ำงำน ห้องประชุม ห้องน้ ำ และพ้ืนที่ทั้งหมดภำยใน 

อำคำรและบริเวณรอบๆ อำคำร 
2) ส ำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ส ำนักงำน ไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติหรืออำจก่อให้เกิด 

อันตรำยให้รำยงำนหัวหน้ำงำนให้ทรำบทันที 
๓) จัดห้องประชุมให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมทุกครั้ง  

ในห้องประชุมที่รับผิดชอบ  
4) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
5) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน 

3. นำยอิทธิพล โสภำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตท้ังหมด 

  2) ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ ภำยในและภำยนอกอำคำร 
            3) ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้ำง สิ่งประกอบอำคำร 
            ๔) จัดเตรียมห้องประชุม 
            5) ดูแลบริบทบริเวณอำคำรส ำนักงำน 
            6) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรประชุม และงำนอื่นๆ 
            7) ส ำรวจน้ ำดื่มที่จุดบริกำรน้ ำดื่ม เติมน้ ำให้พร้อมให้บริกำรเสมอ 

/8) ส ำรวจอำคำร... 



หน้า ๙ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

            8) ส ำรวจอำคำร ส ำนักงำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติ หรืออำจเกิดอันตรำย ให้
รำยหัวหน้ำงำนให้ทรำบทันที 

9) งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้พนักงำนขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วยงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่จัดเตรียมห้อง
ประชุม จัดสถำนที่จัดกิจกรรม ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนไฟฟ้ำ ประปำ หำกมีควำมผิดปกติหรืออำจเกิด
อันตรำยให้รำยงำนหัวหน้ำงำนทรำบทันที และอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้    

1. นำยผิน จินดำศรี ดูแลรับผิดชอบถอนหญ้ำ รดน้ ำต้นไม้ บริเวณหน้ำบ้ำนพักลูกจ้ำง จนถึงโรงจอดรถ 
และสวนหย่อมบริเวณหน้ำห้องพักเวรยำม  

2. นำยสหชำติ พระงำม ดูแลรับผิดชอบถอนวัชพืช รดน้ ำต้นไม้ บริเวณเกำะกลำงถนนด้ำนหน้ำ 
และดูแลควำมเรียบร้อยและควำมสะอำดโรงจอดรถหน้ำอำคำรเศวตกุญชร 

3. –ว่ำง-       ดูแลรับผิดชอบถอนหญ้ำ รดน้ ำต้นไม้ บริเวณสนำมเปตองและดูแลควำมเรียบร้อยและ 
ควำมสะอำดโดมใหญ่ด้ำนข้ำงอำคำรพญำคชสำร 
 

 3.๔ นำงสำวเพช็รำพร ขวญัใจ  ต ำแหนง่นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ปฏบิตัิกำร ต ำแหนง่เลขที ่ อ.๔  
ปฏบิตัิหนำ้ที่และรบัผดิชอบดงัตอ่ไปนี้      
  ๑) งำนประสำนงำน ปฏบิัตหินำ้ที่ หวัหนำ้งำนประสำนงำน 
   ประสำนงำนข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (1)  ศึกษำส ำรวจและก ำหนดภำรกจิทั้งภำรกิจหลักและภำรกิจที่ได้รบัมอบหมำยที่จะต้องประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   -  จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของหนว่ยงำนทั้งภำยในและภำยนอกทั้งด้ำนตัวบุคคล คณะบุคคล หนว่ยงำนและองค์กร
ต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องและประสำนกำรด ำเนินงำนรว่มกันโดยแยกออกเป็นภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ติดต่อประสำนงำน 
   (2)  ก ำหนดรปูแบบภำรกิจ ขั้นตอน วธิีกำร ตลอดจนเทคนิคต่ำงๆ  ในกำรประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสม
กับเรื่องที่จะประสำนกับหนว่ยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
   (3)  จัดเตรียมเอกสำร สื่อ เครื่องมอื ช่องทำง กำรประสำนงำนให้มีควำมพร้อมและเอ้ือประโยชน์ สะดวกต่อกำร
ประสำนงำน 
   (4)  สร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนระหว่ำงหนว่ยงำนทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำ  
   (5)  ก ำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนตำมภำรกิจอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 
   (6)  ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรประสำนงำนงำนเครือข่ำยกำรประสำนงำนที่ก ำหนดโดยใช้รูปแบบที่
หลำกหลำย 
   (7)  ประเมินรูปแบบกำรประสำนงำน และน ำผล กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรงุ พัฒนำรปูแบบ 
และพัฒนำบุคลกรให้มีควำมพร้อมในกำรประสำนงำนกับบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กรและหนว่ยงำนอ่ืน  ๆเป็นระยะๆ  
  (8) งำนรณรงค์ขอควำมร่วมมือช่วยเหลือตำมนโยบำยของกระทรวง จังหวัดและผู้บังคับบัญชำ 
  (9) กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวันส ำคัญและพิธีกำรร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
  (10) งำนขอควำมอนุเครำะห์จ ำหน่ำย บริจำคและตอบขอบคุณ  
  ๒) งำนสง่เสรมิ กำรจดัสวสัดกิำร สวสัดภิำพในสถำนศกึษำ ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้งำนสง่เสรมิกำรจดัสวัสดิกำร 
สวัสดภิำพในสถำนศึกษำ        
  (1)  กำรจัดสวัสดิกำร เช่น กำรจัดหำยำนพำหนะ กำรประกันภัยรถยนต์ 
 (2) สวัสดิกำรกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อำศัย สินเชื่อกำรพัฒนำชีวิตครู ธ.อ.ส. ธ.ก.ส ฯลฯ    
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 (3) ศึกษำระเบียบ แนวทำงปฏิบัติกำรจัดสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ 
 (4) วำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม 
 (5) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถำนศึกษำและบุคลำกำรได้ทรำบและเข้ำใจในเงื่อนไข 
กำรรับกำรสนับสนุน 
 (6) ด ำเนินกำรให้บรหิำรด้ำนสวสัดิกำรตำมแนวทำงและเงื่อนไขของแต่ละโครงกำร 
 (7)  ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
 (8) กำรประกันชีวิตหมู่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐ 
 (9) ศึกษำระบบ แนวทำงและเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันชีวติ 
 (10) วำงแผนกำรด ำเนินงำนและประชำสัมพันธ์ เผยแพรข้อมูลให้ข้ำรำชกำรและสถำนศึกษำทรำบ 
 (11) ติดตำม ตรวจสอบรำยละเอียด เงื่อนไข เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และ
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
    (12) สรุปผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผล 
  ๓) งำนยำนพำหนะ ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหน้ำกลุม่งำนยำนพำหนะ  
 (1) ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำในกำรใช้พำหนะส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2) จ ำแนกพำหนะส่วนกลำงโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในกำรควบคุมกำรบ ำรุงรักษำ กำร
ให้บริกำรรวมทั้งกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือประจ ำรถ 
 (3) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรขอใช้พำหนะส่วนกลำง รวมทั้งกำรขอใช้น้ ำมันส่วนกลำงหรือ
กรณีท่ีต้องใช้น้ ำมันส่วนกลำงหรือกรณีที่ต้องใช้น้ ำมันจำกแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
 (4) ก ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะในเรื่องของกำรขอใช้ กำรดูแล บ ำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ 
กำรส่งซ่อม พร้อมทั้งรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับ 
  (5) ก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำพำหนะส่วนกลำงเก็บรักษำนอกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  (6) น ำผลกำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ ประเมินผล ประสิทธิภำพพำหนะส่วนกลำงเพ่ือ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงต่อไป 
            3.1)  นำยผนิ จนิดำศร ี  ต ำแหนง่  พนักงำนขบัรถยนตร์ำชกำร มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของส ำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน   
กฉ ๑๑๖๙ สุรินทร์ 
    (๒) บ ำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
    (๓) ดูแล ท ำควำมสะอำดบ ำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน 
    (๔) จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
    (๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร  
         (6)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

          3.2)     -  วำ่ง  -   ต ำแหนง่  พนกังำนขบัรถยนตร์ำชกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของส ำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน  
นข 4908 สุรินทร์         
    (๒) บ ำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
    (๓) ดูแล ท ำควำมสะอำดบ ำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน /(4) จัดท ำบันทึก... 
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    (๔) จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
    (๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร   
         6)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
          3.3)  นำยสหชำต ิพระงำม   ต ำแหนง่  พนักงำนขบัรถยนตร์ำชกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำร ของส ำนักงำนฯ รับผิดชอบรถยนต์หมำยเลขทะเบียน  
นข ๓๗๔๔ สุรินทร์         
    (๒) บ ำรุงรักษำและเสนอแนะกำรซ่อมแซมรถยนต์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
    (๓) ดูแล ท ำควำมสะอำดบ ำรุงรักษำรถยนต์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน 
    (๔) จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
    (๕) กำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทำงไปรำชกำร – กลับจำกรำชกำร   
         (6)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  4) งำนเลือกตัง้และสรรหำกรรมกำร และอนุกรรมกำร 
   มี นำงสำวเพ็ชรำพร ขวัญใจ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 4 
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในงำนเลือกตั้ง สรรหำ
กรรมกำรและอนุกรรมกำร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.๕ นำงพิชญส์ณิี เจรญิรัตน ์ ต ำแหน่งนักประชำสมัพันธช์ ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที ่อ.๕  ปฏบิตัหิน้ำที่
แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คนที ่2  ในกรณีทีผู่อ้ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ และมีหนำ้ทีร่บัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
    1) งำนประชำสัมพันธ ์
      มี นำงพิชญ์สิณี เจริญรัตน์  ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่   
อ 5 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้  
    1.๑) นำงพชิญส์ณิ ีเจรญิรตัน์         นกัประชำสัมพนัธช์ ำนำญกำรพเิศษ         หวัหนำ้ 
    ๑.๒) นำยสริวชิญ ์ แสนดี   นักประชำสมัพนัธช์ ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที ่อ 6            ผูช้ว่ย 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑) วำงแผนวิเครำะห์แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และภำยนอกองค์กร       
    (๒) จัดประชำสัมพันธ์งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ของกลุ่ม/กลุ่มงำน ที่รับผิดชอบ ผ่ำนแผ่นพับ แผนภูมิ วำรสำร ในระบบเทคโนโลยีสำรในเทศ และกำรสื่อสำร 
รวมถึงกำร ผลิต ข้อมูล ข่ำวสำร บทควำม ตำมควำมเหมำะสม 
    (๓) ติดตำมข่ำวสำร พร้อมรวบรวมข้อมูลกำรศึกษำ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
    (๔) งำนสร้ำง และจัดตั้งเครือข่ำยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ให้เชื่อมโยงทั้งภำยใน และภำยนอก
องค์กร              
   (๕) พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของทุกกลุ่มภำรกิจ และสถำนศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์ผลงำน และจัดท ำทะเบียนเครือข่ำย 
   (๖) สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์  โดยกำรจัดนิทรรศกำร   ภำพกิจกรรม และภำพข่ำวที่น่ำสนใจ 
            /(7) งำนรวบรวม และ... 



หน้า ๑๒ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

    (๗) งำนรวบรวม และรำยงำนกิจกรรมของโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 
๓๓ และกิจกรรมของกลุ่ม ผ่ำน เว็บไซต์ http://www.secondary33.go.th/index.php , ผ่ำน Facebook  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขตสำมสำม, เครือข่ำย Line ,OBEC LINE sec 33, สถำนีข่ำว สพม.33 
ผ่ำน YouTube.com  เว็บไซต์ สพฐ. http://www1.obec.go.th:8081/ 
    (๘) เปิดระบบเสียงตำมสำย เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องแจ้งให้รับทรำบร่วมกัน 
    (๙) ดูแลระบบ Call Center จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรตลอดเวลำ และท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ระบุ 
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ หรือหมำยเลข Call Center ไว้ในบริเวณท่ีเหมำะสม 
    (๑๐) ติดตำมประเมินผล กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนำและวำงแผน
ประชำสัมพันธ์ต่อไป 
    (๑๑) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
    2) งำนจดัประชุมผูบ้รหิำรโรงเรยีนในสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 33 
      มี นำงพิชญ์สิณี เจริญรัตน์  ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่   
อ 5 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน เป็นผู้รับผิดชอบ มีคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้  
    2.๑) นำงพชิญส์ณิ ีเจรญิรตัน ์        นกัประชำสัมพนัธช์ ำนำญกำรพเิศษ         หวัหนำ้ 
    2.๒) นำยสริวชิญ ์ แสนดี   นักประชำสมัพนัธช์ ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที ่อ 6            ผูช้ว่ย 
 

 3.6    –  วำ่ง  -   ต ำแหน่ง เจำ้พนักงำนธรุกำร ช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที ่อ.๗   มอบหมำย นำงสำวชจูติร 
ชทูรงเดช  ต ำแหนง่ นักจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏบิตัิหนำ้ทีห่วัหนำ้กลุ่มงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศกึษำ ควบคุมดแูลกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหนำ้ทีใ่นกลุม่งำนสำรบรรณ  
มีหนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำระบบงำนธุรกำร 
 (๒) กำรด ำเนินกำรงำนเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
 (๓) งำนสำรบรรณและระบบ ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (๓.๑) งำนรับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และช่องทางต่าง ๆ (ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office e-Office สพฐ./ Smart Obec /จดหมาย/ หนังสือ
ราชการโดยการจัดส่งจากหน่วยงานโดยตรง ) จัดท ำ จัดเก็บ ยืม ท ำลำย หนังสือรำชกำร 
   (๓.๒) ติดตำม จัดท ำข้อมูลของโรงเรียน กำรรำยงำนกลับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ      
เขต ๓๓ 
 (๔) ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มอ ำนวยกำร 
 (๕) งำนจัดท ำแฟ้มค ำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๖) กำรแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือถือปฏิบัติ 
 (๗) กำรขอควำมร่วมมือข้อมูลสำรสนเทศ 
 (๘) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและตอบข้อหำรือเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ แก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด 
 (๙) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 (๑๐) งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มอ ำนวยกำร 
 (1๑) งำนรับ – ส่ง ไปรษณีย์ และส่งหนังสือส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  
 (๑๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 /โดยมบีคุคลดงัตอ่ไปนี้... 

http://www.secondary33.go.th/index.php
http://www1.obec.go.th:8081/
http://e-office.chanthaburi2.net/
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โดยมบีคุคลดงัตอ่ไปนี ้     เปน็ผูช้ว่ย 
    3.6.1  งำนธุรกำร   มอบหมำย นำงเสำวภำ เจมิทอง  ลกูจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนพมิพ์ดดี   มี
หนำ้ที่ ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.8.1) กำรจัดท ำเอกสำร กำรเก็บ รักษำ กำรยืมและกำรท ำลำย 
1.8.2) กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำ 

ก ำกับดูแลกำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office e-filing และ my-office กลุ่มอ ำนวยกำร แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบพร้อมทั้งน ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่งหนังสือ
รำชกำร 

1.8.๓) ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม 
อ ำนวยกำร ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ 

1.8.๔) จัดกำรประชุมภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร โดยกำรศึกษำวิเครำะห์รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูล 
ด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มอ ำนวยกำร สรุปผลและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประชุม  
  1.8.๕) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
    (๑)  ศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ 
   (๒)  รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
   (๓)  แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้ 
   (๔)  สรุปและรำยงำนผล 
            1.8.6)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรมอบหมำย 
    1.8.7)  งำนถ่ำยเอกสำร และกำรลงทะเบียนคุมกำรถ่ำยเอกสำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.8.8)  งำนบริกำร one stop service 
   1.8.9) กำรจัดท ำสถิติ และรำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร เสนอผู้บังคับบัญชำ 
      1.8.10) บริกำร สลิปเงินเดือน 
   1.8.11) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  3.6.2  นำงกุลเศรษฐ  บำนเย็น  ธุรกำรโรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล ,โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ปฏิบัติหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.8.1 เป็นเจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณกลุ่มอ ำนวยกำร 
3.8.2 เป็นเจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณกลำง 
3.8.3 รับ-ส่งหนังสือทำงระบบ My Office  
3.8.4 รับหนังสือจำก Smart Obec 
3.8.5 ประสำนงำนในหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัด และหน่วยงำนภำยนอก 
3.8.6 จัดส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ 
3.8.7 สรุปและจัดท ำรำยงำนกำรมำปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำวัน  
         3.8.8 รับหนังสือจำกระบบจัดกำรเอกสำรสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำกจังหวัดสุรินทร์ 
         3.8.9 จัดท ำรำยงำนทะเบียนรับหนังสือรำชกำรประจ ำเดือน 
         3.8.10 จัดท ำรำยงำนทะเบียนส่งหนังสือรำชกำรประจ ำเดือน 
         3.8.11 จัดท ำรำยงำนทะเบียนค ำสั่งประจ ำเดือน 
         3.8.12 งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย /4.กลุ่มนโยบำยและแผน ... 
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4. กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ

แผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 และมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย  ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic Result – 
Based Management : SRBM)  ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (Strategic 
Performance  Based  Budgeting : SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  กำรบริหำรที่สนับสนุน   ที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐำน (School Base Management)  โดยยึดกระบวนกำรวำงแผน  กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับ ติดตำม
ผล อย่ำงเป็นระบบมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
 

    4.1 นำงนวลรัตน ์ จนัทรเ์พช็ร์     ต ำแหนง่เลขที ่อ 35 ต ำแหนง่ นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน ช ำนำญ
กำรพเิศษ ปฏบิตัหินำ้ทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    มหีน้ำที่ ปฏิบัติและรับผิดชอบงำนดังนี้ 
 4.1.๑ จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน   
มีควำมคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
  4.1.๒ ติดตำม ดูแล ควบคุมก ำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 
 4.1.๓ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน แก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 4.1.๔ ติดตำม ดูแล ควบคุม ก ำกับและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนของงำนธุรกำร กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ  กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล  ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  จังหวัดสุรินทร์ และมติคณะรัฐมนตรี โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
 4.1.๕ วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไขเอกสำร/ งำนทุกเรื่องของทุกงำน กลุ่มงำนก่อน
น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
 4.๑.๖ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
 4.๑.๗ ให้ค ำปรึกษำ ควำมรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  
                4.๑.๘ รับผิดชอบงำน ภำรกิจ จำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำเขตตรวจรำชกำร 
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
         4.๑.๙ งำนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
           /4.2 งำนธรุกำร...   
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  4.๒ งำนธรุกำร 
    นำงสำวณฐัชตุำ ศรแีกว้ ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำรโรงเรยีนสรุพนิท์พิทยำ   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำ
กลุ่มงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๒.1 กำรจัดท ำเอกสำร กำรเก็บ รักษำ กำรยืมและกำรท ำลำย 
     2.๒ กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแล

กำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office e-filing และ my-office กลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรำบพร้อมทั้งน ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่ง 
หนังสือรำชกำร 

     ๒.3 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน 

     ๒.๔ ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำยและ
แผน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

     ๒.๕ จัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน โดยกำรศึกษำวิเครำะห์รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร
ทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำย
และแผน สรุปผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุม  
      ๒.๖ งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
   ๒.๖.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ 
  ๒.๖.๒ รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
  ๒.๖.๓ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้ 
  ๒.๖.๔ สรุปและรำยงำนผล 
               ๒.๗ ชว่ยปฏิบัติงำนทุกกลุ่มงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และรับผิดชอบงำนวิเครำะห์งบประมำณ ดังนี้ 
                     ๒.๗.๑ ศึกษำวิเครำะห์งำนจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและงบเงินอุดหนุน ตำมโครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพ จ ำนวน ๕ รำยกำร ดังนี้ 
                      ๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๑) เงินอุดหนุนรำยหัว ๒) ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน ๓) 
ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน 
                      ๒. ค่ำหนังสือเรียน 
                      ๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
                      ๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
                      ๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
              ๒.๘ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
              ๒.๙ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                

 4.๓. งำนวเิครำะหง์บประมำณ   
  นำงนวลรตัน ์ จนัทรเ์พช็ร ์  ต ำแหนง่  นักวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ ต ำแหนง่เลขที่  
อ ๓๕  ปฏบิตัหินำ้ที ่หวัหนำ้กลุม่งำนวเิครำะห์งบประมำณ  มีหน้ำทีป่ฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้  
             4.๓.๑ งำนวเิครำะหง์บประมำณรำยจำ่ย 
     4.๓.๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งส ำรวจ
และรำยงำนข้อมูล 
          /4.3.1.2 ส ำนักงำนเขต... 
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     4.๓.๑.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
                   4.3.๑.๓ คณะกรรมกำร ประชุมด ำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย แผนงำน/งำน/โครงกำรที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
        4.๓.๑.๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบ
เอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่น ำกลับไปเสนอคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
ใหม่       
  4.๓.๑.๕ จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
  4.๓.๑.๖ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รำยงำน คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    4.๓.๒ งำนกำรจดัตัง้และเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเรง่ดว่น งบประสบอุบตัภิยัของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำและสถำนศึกษำ  งบลงลงทนุ ค่ำครภุัณฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง และงำนลักษณะงำนงบ
ลงทนุ  
  4.3.๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งนโยบำยและแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
  4.3.๒.๒ สถำนศึกษำ จัดท ำค ำของบประมำณ เสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.3.๒.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและเสนอของบประมำณวิเครำะห์
ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  4.3.๒.๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและ 
ผลผลิตทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  4.3.๒.๕ จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี 
  4.3.๒.๖ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เห็นชอบในรำยละเอียดกำรเสนอขอจัดตั้งประมำณ 
  4.3.๒.๗ แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพ่ือ
ด ำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป       
  4.3.๒.๘ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนต่อส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
   4.๓.๓  งำนจดัสรรงบประมำณ  ให้แกส่ ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   4.๓.๓.๑  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
  4.๓.๓.๒ คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิน 
งบประมำณ และเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  4.๓.๓.๓  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง 
  4.๓.๓.๔  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และ หรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

       4.๓.๓.๕  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  4.๓.๓.๕ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
         /4.3.4 งำนบรหิำรงบ... 
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 4.๓.๔ งำนบรหิำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลีย่นแปลงงบประมำณ)  
  4.๓.๔.๑ ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำก
สถำนศึกษำ 
  4.๓.๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
ประจ ำปี      
   4.๓.๔.๓ วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผล ต่อเงื่อนไขควำมส ำเร็จ
ของงำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกันหรือต่ำงประเภทงบประมำณ เป็นเงินเหลือจ่ำย 
   4.๓.๔.๔ ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย 
   4.๓.๔.๕ จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่เหมำะสม 
   4.๓.๔.๖ เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ 
   4.๓.๔.๗ เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ 
   4.๓.๔.๘ รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   4.๓.๔.๙ แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณด ำเนินกำร 
      4.3.5.๑๐)  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
   4.3.5.๑๑)  ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
        4.3.5.12  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงจุไรภรณ์ สิริไสย ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
    

 4.๔ งำนนโยบำยและแผน 
    นำงจไุรภรณ ์ สริไิสย  ต ำแหน่ง  นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร  ต ำแหนง่เลขที่ อ ๓๗  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน และปฏบิตัหินำ้ทีแ่ทนผู้อ ำนวยกำรกลุม่นโยบำยและแผน คนที ่๑ 
ในกรณทีีผู่้อ ำนวยกำรกลุม่ ไมอ่ยูห่รือไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ที่ได้ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
             4.๔.๑ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
    4.๔.1.๑ วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    4.๔.1.๒ ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
    4.๔.1.๓ วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ และประสิทธิภำพของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
    4.๔.1.๔ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย (แผนกำรศึกษำ) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    4.๔.1.๕ จัดท ำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท 
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 
    4.๔.1.๖ เสนอ กศจ. พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
         /4.4.1.7 เผยแพร่ต่อ... 
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    4.๔.1.๗ เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
    4.๔.1.๘ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  4.๔.2 งำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนระยะกลำง 
    4.๔.2.๑ ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    4.๔.2.๒ ศึกษำ รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
    4.๔.2.๓ วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและประเมินสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    4.๔.2.๔ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ และค่ำนิยมขององค์กรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
    4.๔.2.๕  ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    4.๔.2.๖ ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
    4.๔.2.๗ น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด  
                   4.๔.2.๘ เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 
   4.๔.2.๙ สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   4.๔.2.๑๐ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  4.๔.๓ งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 4.๔.3.๑ ศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 4.๔.3.๒ ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือปรับแผนงำน/งำน/
โครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.๔.3.๓ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.๔.3.๔ จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 4.๔.3.๕ น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 4.๔.3.๖ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 
 4.๔.3.๗ ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 4.๔.3.๘ สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 4.๔.3.๙ ติดตำม และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 
   4.๔.๔ ประสำนงำนกับจังหวัดสุรินทร์ ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด งำนบริหำร
ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด และกำรประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
จังหวัดสุรินทร์ 
 4.๔.4.๑ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 4.๔.4.๒ จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรด ำเนินงำนถึงจังหวัด องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ    
 4.๔.4.๓ ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัด 
 4.๔.4.๔ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 4.๔.๕  งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลกิ กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 /4.4.5.1 ศึกษำระเบียบ... 
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4.๔.5.๑ ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและ 
โอนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 4.๔.5.๒ ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำและควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 

 4.๔.5.๓ จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอขอ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด 
 4.๔.5.๔ ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียนและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรฯ ที่เก่ียวข้อง 
 4.๔.5.๕ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ 
           4.๔.๖ งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 
                     4.๔.๖.๑ ส ำรวจประชำกรวัยเรียนจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ขอมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำ ของ
แตละระดับชั้น รวมทั้งผูเรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบ  
                4.๔.๖.๒ รวบรวมเปนฐำนขอมูลในกำรก ำหนดเปำหมำยกำรรับนักเรียนในแตละระดับชั้น  
                4.๔.๖.3 จัดท ำแผนและเปำหมำยกำรรับนักเรียนรวมกับสถำนศึกษำ  
                4.๔.๖.4 ประสำนกำรจัดที่เรียนของนักเรียนรวมกับสถำนศึกษำ  
                4.๔.๖.5 รำยงำนผลกำรจัดที่เรียนของนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.๔.๗ ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ งำนจัดสรรงบประมำณ งบด ำเนินงำนให้แก่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
  4.๔.๗.๑  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
 4.๔.๗.๒ คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิน 
งบประมำณ และเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 4.๔.๗.๓  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง 
 4.๔.๗.๔  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

      4.๔.๗.๕  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 4.๔.๗.๖ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 4.๔.๘ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

  4.๕ งำนตดิตำม ประเมนิและรำยงำนผล   
        นำงปำณิศำ นเิลิศรมัย ์ ต ำแหนง่ นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนปฏบิตัิกำร  ต ำแหนง่เลขที ่อ ๓๘ 
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  4.๕.๑  กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ. 
     4.๕.1.๑ ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

/4.5.1.2 จัดท ำแผน... 
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        4.๕.1.๒ จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
แผนก ำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพ่ือก ำกับ 
ติดตำมเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผน 
    4.๕.1.๓ จัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม  
ชัดเจนและสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง 
   4.๕.1.๔ เสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนก ำกับติดตำมต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
   4.๕.1.๕ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Annual Report)  
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และจัดท ำข้อสรุปเสนอคณะบริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สำธำรณชน 
        4.๕.๒ งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำ) 
   4.๕.๒.๑ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
                      4.๕.2.๒ ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน       
  4.๕.๒.๓ ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง 
เป็นระบบ 
                      4.๕.2.๔ ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
                      4.๕.2.๕ สรุปผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                      4.๕.2.๖ แจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปปรับปรุงพัฒนำงำน 
                      4.๕.2.๗ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 4.๕.๓ ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                       4.๕.๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดท ำรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
                       4.๕.2.2 ประเมินผลงำนระยะสิ้นสุดแผนและจัดท ำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไป 
พัฒนำงำนองค์กร 
                       4.๕.2.๓ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 4.๕.๔ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ        
 4.๕.๔.1 ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 4.๕..๔..๒ สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
 4.๕.๔.๓ ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 4.๕.๔.๔ สรุปผลกำรประเมนิผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
 4.๕.๔.๖ รำยงำนผลกำรประเมิน 
                 4.๕.๕ ช่วยปฏบิัติงำนกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ งำนจัดสรรงบประมำณ งบบุคลำกรและงบ
ด ำเนินงำนให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ดังนี้ 
                        4.๕.๕.๑ ศึกษำ วิเครำะห์งำนจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน ตำม
กรอบวงเงินที่ได้จัดสรร 

/(1) ศึกษำระเบียบ... 



หน้า ๒๑ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

                                 (๑) รำยกำรค่ำตอบแทนจ้ำงพนักงำนรำชกำรและงบด ำเนินงำน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  
                                 (๒) รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวทุกรำยกำร 
                                 (๓) รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
        4.๕.๖ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่อยู่ ให้นำงสำวณัฐชุตำ ศรีแก้ว ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

5. กลุ่มสง่เสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย  

มีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้  
นำงปำรชิำต  เสยีงสนัน่ ต ำแหน่งนกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ ปฏิบัตหิน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้  
๑) ควบคุมก ำกับและตรวจสอบกลั่นกรองงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และวำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัย ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ติดต่อ
ประสำนงำน ปรับปรุงแก้ไข ติดตำม ประเมินผล แก้ปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน เสนอควำมเห็นชอบและ
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ  

๒) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำรและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  
๓) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๔) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
๕) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 

สื่อสำร  
๖) ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในส ำนักงำน 

และสถำนศึกษำในสังกัด  
๘) ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
๙) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำววริลัพชัร จนัทรเ์กยีรตกิร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
๑) งำนธรุกำร  
นำงสำววริลัพชัร จนัทรเ์กยีรติกร ต ำแหนง่พนักงำนพิมพด์ดี หวัหน้ำงำน มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้  
๑.๑) งำนวิเครำะห์ หนังสือรำชกำรภำยนอก ภำยใน ตรวจสอบ พัฒนำระบบ ควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน

ของหนังสือเพ่ือน ำส่งให้ผู้รับผิดชอบ และออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ให้ถูกต้องรวดเร็ว จัดท ำสถิติกำรรับ – ส่ง 
หนังสือรำชกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

๑.๒) งำนจัดหำและดูแลบ ำรุงรักษำ วัสด ุครุภัณฑ์  /1.3) งำนประสำนกำร... 
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๑.๓) งำนประสำนกำรด ำเนินงำนทั้งภำยใน ภำยนอก และกำรจัดกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมกลุ่ม   
๑.๔) งำนรับ ส่งหนังสือ (ระบบ E-Filing) ,ระบบ (E-Office) ,(My office) ,(Smart Obec) และ  

งำนสืบค้นหนังสือรำชกำรของกลุ่ม จัดเก็บ ขอท ำลำยหนังสือรำชกำร จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกลุ่มฯ และงำน
ที่เก่ียวข้อง (หนังสือเกี่ยวกับกฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ค ำสั่ง/ประกำศอ่ืนๆหนังสือเวียนต่ำงๆ)  

๑.๕) ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ  
๑.๖) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่ม  
๑.๗) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงปำรชิำต  เสยีงสนัน่ ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
๒) งำนสง่เสรมิกำรศกึษำทำงไกล  

 นำงปำรชิำต  เสยีงสนัน่ ต ำแหน่งนกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

๒.๑) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรทำงไกล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ   

๒.๒) ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ของส ำนักงำนเขต  
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   

๒.๓) พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ    

๒.๔) ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
ทำงไกล   

๒.๕) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี   
กำรศึกษำทำงไกล   

๒.๖) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล     
๒.๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     

กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำววริลัพชัร จนัทรเ์กยีรตกิร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
๓) งำนขอ้มลูเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
นำงปำรชิำต  เสยีงสนัน่ ต ำแหน่งนกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ หวัหนำ้งำน  

มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้  
๓.๑) ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ นโยบำย  

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ  

๓.๒) จัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

๓.๓) ด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำร เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

๓.๔) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

๓.๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  
        /3.6) ศึกษำ วิเครำะห์... 
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๓.๖) ศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

๓.๗) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสนองตอบ
ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร  

๓.๘) ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบเอกสำรและบนเครือข่ำยเว็บไซต์  
๓.๙) ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง  
๓.๑๐) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดเนินงำนในรอบปีเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ  
๓.๑๑) พัฒนำ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำน

ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

๓.๑๒) ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง  
๓.๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำววริลัพชัร จนัทรเ์กยีรตกิร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
๔) งำนระบบคอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร  
นำงสำววริลัพชัร จนัทรเ์กยีรติกร ต ำแหนง่ พนักงำนพิมพด์ีด หวัหนำ้งำน มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้  
๔.๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
๔.๒) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
๔.๓) ติดต้ัง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
๔.๔) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ในส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
๔.๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูลและกำรโต้ตอบผ่ำนสื่อ  

อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร (ระบบ IP)  
๔.๖) พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร โทรคมนำคม 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
๔.๗) ให้ค ำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ  

ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
๔.๘) ติดตำมประเมินผล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
๔.๙) จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรประชุมทำงไกล (VDO Conference)   
๔.๑๐) จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต ๓๓   
๔.๑๑) ควบคุม ดูแล ประสำนงำน และอำนวยควำมสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักงำน 

รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดท ำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์   
๔.๑๒) จัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรส ำรอง

ข้อมูล  ตลอดจนมีระบบป้องกันควำมเสี่ยงต่อระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่อำจจะเกิดข้ึน   
๔.๑๓) จัดระบบรักษำควำมปลอดภัย CCTV เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยภำยในส ำนักงำน   
๔.๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    /กรณีไม่อยู่หรือ... 
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กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงปำรชิำต  เสยีงสนั่น ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

6. กลุม่บรหิำรงำนกำรเงนิและสนิทรพัย์ 
 

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุและงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
มีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
6.1 นำงลัดดำวลัย ์ เพง่เล็งด ี ต ำแหนง่ นักวชิำกำรเงินและบญัช ีช ำนำญกำรพเิศษ   เลขทีต่ ำแหนง่ อ ๙    
ปฏบิตัิหนำ้ที ่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บรหิำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย ์ มหีน้ำทีร่ับผดิชอบและปฏบิตัิงำน  ดังนี้ 
 ๑) ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
 ๒) รับผิดชอบกำรบริหำรงบประมำณและทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ให้
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร  โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่ำ 
          ๓)  รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ติดตำม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 ๔)  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำม  แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน  รวมทั้งปรับแผนปฏิบัติ
งำน หรือพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
          ๕)  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง  และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ  
          ๖)  เป็นผู้แทนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ในคณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำร   หรือ
คณะท ำงำนในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
          ๗)  พิจำรณำเสนอควำมเห็น  และตรวจสอบรำยละเอียดเรื่องรำว ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
เกี่ยวกับกำรขออนุญำต  ขออนุมัติ  หรืออ่ืน ๆ  ที่เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอ  ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ วินิจฉัยสั่งกำร 
           ๘)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ผลงำน  ปัญหำอุปสรรค  ข้อมูล  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ งำนในควำม
รับผิดชอบต่อผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
 ๙)  งำนอบรม  แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำน  ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์แก่ผู้มำติดต่อ บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ บุคลำกรอ่ืนและสถำนศึกษำในสังกัด 
          ๑๐) จัดท ำ ควบคุม ตรวจสอบ กำรโอนเงินประจ ำงวดทุกแผนงำน/โครงกำร  
          ๑๑) ควบคุม ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรน ำเงินส่งคลัง เงินงบประมำณเงินนอก
งบประมำณ  และเงินรำยได้แผ่นดิน 
          ๑๒) พิจำรณำ  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงำน และเสนอควำมเห็นประกอบกำรด ำเนินงำน   ด้ำนกำรบริหำร
พัสดุและสินทรัพย์ ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  
          ๑๓) จัดท ำแผน/ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน และจัดท ำรำยงำน งบลงทุน เพื่อรำยงำนส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคลังจังหวัดสุรินทร์   /14) จัดท ำคู่มือกำร... 
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          ๑๔) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรในงำนใช้ในกำรปฏิบัติงำน จัดท ำข้อตกลงใน                                   
กำรปฏิบัติงำน  
         ๑๕) จัดท ำมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมตัวชี้วัด  
         1๖) กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบรำยจ่ำย(เงินประจ ำงวด) พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำ
ในสังกัดทรำบ 
          ๑7) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   ๑7.๑) กระบวนกำรอนุมัติรำยกำรตั้งเบิกส ำหรับส่วนรำชกำร P๑/P๒ 
    ๑7.๒) กำรตรวจสอบข้อมูลกำรขอเบิกเงินของหน่วยงำน (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๐๘ ลว. ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๔๙)         
            ๑8) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน  
            ๑9) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรขอเบิกเงินค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำง( ค่ำ K ) 
            20) ตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยเงินต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมแผนงำน  งำน/โครงกำร 
            ๒1) ในวันท ำกำรช่วงเวลำ 15.30-16.30 น. เชิญรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำเป็น
ประธำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ
หรือวินิจฉัยสั่งกำร 
              ๒2)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ  ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงพยอม สนคลัง และหรือนำยสุชำติ  ค ำบุญฐิติสกุล ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

งำนธรุกำร  
         6.2 นำงสำวปำนำ  พะน้ ำเทีย่ง  ต ำแหน่ง ลกูจำ้งชัว่ครำว  มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
             ๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำรประจ ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  ๒) จัดท ำทะเบียน รับ - ส่ง ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจ่ำยหนังสือให้แต่ละกลุ่มงำน 
  ๓) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียน ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์   
  4) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 5) น ำแฟ้มงำนเสนอต่อผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งกำร  และน ำแฟ้มที่ผู้มีอ ำนำจสั่งกำรแล้ว คืนให้กับเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำของเรื่อง 
 6) ด ำเนินกำรแจ้งกำรโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด รวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนโรงเรียน 
 ๙) ประสำนงำนกับธนำคำร  นำยทะเบียนท้องที่ คลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบญัชีกลำง  สรรพำกรพื้นที่ 
และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 10) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อ
ตรวจสอบงำน 
 ๑1) ด ำเนินกำรตอบรับพัสดุที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนกลำง เพ่ือจ่ำยให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
  12) จัดท ำงบเดือน กรณีจ่ำยตรงผู้ขำย (จ่ำยผ่ำนกรมบัญชีกลำง)  เสนองำนบัญชีจัดเก็บ 
  13) แจ้งกำรโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ และสรรพำกร 
 ๑4) จัดท ำงบหน้ำใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
 ๑5) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร 
หรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 
 ๑7) รวบรวมเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ 
          /18) ปฏิบัติงำนอื่น... 
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 ๑8)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงสำวกมลรัตน์  ส ำนักนิตย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน… 
ทั้งนี ้กำรปฏบิตัิใน ข้อ 11) – ข้อ 14)  มอบหมำยให ้นำยสชุำต ิค ำบุญฐติสิกลุ  เป็นผูด้ ำเนนิกำรแทน 
 

งำนบรหิำรงำนกำรเงนิ 
 6.3  นำงพยอม  สนคลงั   ต ำแหนง่นักวชิำกำรเงนิและบญัชชี ำนำญกำรพเิศษ  ต ำแหนง่เลขที ่ อ.๑๐  
มีหนำ้ทีร่ับผดิชอบในกำรปฏบิตัิรำชกำร  ดงันี้ 
 ๑) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นล ำดับที่ 2    ในกรณีท่ี 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงนิและสินทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได ้       
 ๒) จัดท ำทะเบียนคุมจ่ำยเช็ค  และขออนุมัติเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
และเงินทดรองรำชกำร         
 3) รับ – จ่ำยเงิน น ำส่งเงิน น ำฝำกเงิน จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ควบคุมจ ำนวนเงินใน     
ตู้นิรภัยเพื่อท ำใบน ำส่ง 
 4) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยเงินช่วยพิเศษ กรณีข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่กรรม 
         5) จัดท ำแบบค ำขอรับเงินกองทุน  กสจ.ของลูกจ้ำงประจ ำ  จัดท ำรำยละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงิน
สมทบและเงินชดเชยของสมำชิก กสจ. เข้ำกองทุน  กสจ.  ของลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
 6)  จัดท ำรำยละเอียดกำรรับ-กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนๆประจ ำเดือนทุกประเภท 
ทุกงบรำยจ่ำย  เพ่ือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำรำชกำรและ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
                7) จัดท ำรำยละเอียดแบบ  ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ  และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ   
ณ  ที่จ่ำย  ของข้ำรำชกำร  และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
               8) จัดท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย  (แบบ  ๕๑๑๐)  กรณีข้ำรำชกำรโอน/ย้ำยต่ำง
สังกัด 
                9) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
                10) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก /ครูสอนพิเศษเกินภำระงำน/ดูแลนักเรียน
พักนอน          
                11)  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง/ค่ำตอบแทนผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 12) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำเช่ำบ้ำน  
 12.๑) ตรวจสอบเรื่องกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรในสังกัด 

12.๒) จัดท ำทะเบียนคุมค ำขออนุมัติเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน    
12.๓) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือนทุกแผนงำน  ผลผลิต/โครงกำร 
12.๔) รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือนต่อกลุ่มนโยบำยและแผน 
12.๕) จัดท ำรำยละเอียดประมำณกำรเงินค่ำเช่ำบ้ำนเพ่ือขอโอนงบประมำณ      

เพ่ิมเติมระหว่ำงปี ทุกกรณีให้กลุ่มนโยบำยและแผน 
                    12.๖) จัดท ำรำยงำนบัญชีรำยชื่อเจ้ำของบ้ำนเช่ำประจ ำปี ส่งให้สรรพำกรจังหวัดและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
               13) ด ำเนินกำรจัดท ำพิมพ์งบหน้ำใบสั่งจ่ำยเพ่ือเขียนเช็คสั่งจ่ำย เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
และเงินทดรองรำชกำร 
               14) เผยแพร่ข่ำวสำร  ระเบียบ  หนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
            /15) จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำย... 
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               15) จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือน  ตลอดจนจัดเก็บเอกสำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ 
                16) จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิก 
จ่ำยเงินตำมแผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ 
               17) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน   
เพ่ือตรวจสอบ 
              18) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงลัดดำวัลย์  เพ่งเล็งดี /นำงสำวกมลรัตน์  ส ำนักนิตย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

         6.4  ....- วำ่ง  - ....    เลขทีต่ ำแหน่ง  อ.12   .นำงสำวกมลรตัน ์ ส ำนกันิตย์  ต ำแหนง่ ครธูรุกำรโรงเรยีน 
ชว่ยรำชกำรมอบหมำยใหม้ผีูป้ฏบิตัิแทน ดงันี้ 
       ๑) ด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับเงินทดรองรำชกำร  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรอง 
รำชกำร   ตรวจสอบเอกสำรกำรยืม กำรขออนุมัติยืมเงิน  จัดท ำทะเบียนคุมเก็บรักษำสัญญำยืมเงิน รับ-ส่งใช้เงินยืม 
ออกใบส ำคัญรับเงิน 
 2) ด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกำรยืมเงินรำชกำร เงินงบประมำณของทำงรำชกำร และเงินนอก
งบประมำณ และเงินนอกนอกงบประมำณ TR1 ทุกแผนงำน  ผลผลิต/โครงกำร   
  2.๑) กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรยืมเงิน 
  2.๒)  ตรวจสอบกำรขออนุมัติยืมเงินงบประมำณ  
     2.๓) กำรวำงฎีกำ กำรเก็บรักษำสัญญำยืมเงิน    
      2.๔) กำรรับ-กำรส่งใช้เงินยืม กำรออกใบรับใบส ำคัญกำรยืมเงิน  
                      2.๕) ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ขออนุมัติล้ำงหนี้เงินยืมงบประมำณ  
                3) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกงบประมำณ  TR1 งบด ำเนินงำน 
งบอุดหนุน  ที่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ทุกแผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม               
              4)  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

4.๑) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำร 
4.๒) ตรวจสอบกำรขอเบิก ในระบบ GFMIS 

          4.5) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ             
              5) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking  เงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑ 
              6) ตรวจสอบฎีกำเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่วำงเบิกทุกงบรำยจ่ำย 
             7) จัดท ำงบเดือนฎีกำเบิกจ่ำยเงินกรณีผ่ำนส่วนรำชกำรทุกฎีกำส่งงำนบัญชี 

  7.๑) รวบรวมเอกสำรใบส ำคัญประกอบงบเดือน ตลอดจัดเก็บเอกสำร   
  7.๒) จัดท ำงบหน้ำใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือนตลอดจนจัดเก็บเอกสำร 
        7.๓) จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินทุกงบรำยจ่ำย 
             8) จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
แผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ 
             9) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อ
ตรวจสอบงำน 

/10) จัดท ำหน้ำงบใบ... 
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            10) จัดท ำงบหน้ำใบสั่งจ่ำย และรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือน ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรทีด ำเนินกำรแล้ว 
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
           11) ติดต่อประสำนงำนคลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบัญชีกลำง  สพฐ. และธนำคำรที่เก่ียวข้อง              
            12) เก็บรักษำคู่มือวำงฎีกำ  สมุดคู่มือเงินฝำกคลังทุกบัญชีและสมุดคู่ฝำกทุกบัญชี 
           13)  เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่       
           14) ให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในและ ส ำนักงำนตรวจเงิน 
   แผ่นดิน  เพ่ือตรวจสอบ 
           15) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพยอม   สนคลัง ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
     

 6.5 ....- วำ่ง  - ....    เลขที่ต ำแหนง่  อ.13   มอบหมำยให ้นำงสำวพิมพช์นก ฤกษท์ำย ีต ำแหน่งลกูจำ้ง
ชัว่ครำว เปน็ผูร้บัผดิชอบในกำรปฏบิตัแิทน ดงันี ้
 1) ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด บ ำเหน็จ
ลูกจ้ำงประจ ำ บ ำเหน็จค้ ำประกัน บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง  บ ำนำญพิเศษ และขอรับเงิน 
กบข. 
 2) ปฏิบัติงำนในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ(e-pension) 
 3) ปฏิบัติงำนในระบบบ ำเหน็จค้ ำประกัน(ระบบPGS) 
 4) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินข้ำรำชกำรบ ำนำญประจ ำเดือน เพ่ือช ำระหนี้บุคคลที่สำม 
 5) ด ำเนินกำรขอรับและเบิกเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรบ ำนำญ  (กบข.)  
กรณีข้ำรำชกำร ลำออกจำกรำชกำรและเสียชีวิต 
 6) จัดท ำทะเบียนคุมกำรขอรับและกำรเบิกเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ตรวจสอบ
เอกสำร ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินประสำนงำนกับนำยทะเบียนท้องที่อ ำเภอ และส ำนักงำน กบข.    
            7)  จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด บ ำเหน็จค้ ำประกัน บ ำเหน็จ
ด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข./ 
 8) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด บ ำเหน็จค้ ำประกัน 
บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข./ ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 
  9) จัดท ำรำยละเอียดแบบ  ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ  และหนังสือรับรองกำรหักภำษี เงินได้บุคคล 
ธรรมดำ  ณ  ที่จ่ำย  ของข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลูกจ้ำงประจ ำที่รับเงินบ ำนำญ 
            10) ให้ค ำปรึกษำแก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ   ทำยำทข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด  
ที่เก่ียวข้องกับ กำรขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด บ ำเหน็จค้ ำประกัน บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำย
เดือน เงินขวัญถุง และขอรับเงิน กบข.     2) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  และ ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินครองชีพพิเศษของพนักงำนรำชกำร      
     11) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว งบด ำเนินงำน รำยกำร 
  ๒.๑) ครูธุรกำร 
  ๒.๒) ครูพักนอน 
     ๒.๓) ครlูab boy 
     ๒.๕) นักกำรภำรโรง  ๓๐ อัตรำ 
     ๒.๖) นักกำรภำรโรง ต่อเนื่อง ๒ อัตรำ 
     ๒.๗) ครูวิกฤต 
     ๒.๘) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร      /2.9) ครูวิทย์-คณิต... 
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     ๒.๙)  ครูวิทย์-คณิต 
     ๒.๑๐) ครูยกระดับ  
     ๒.๑๑) พนักงำนพิมพ์ดีด 
     ๒.๑๓) พนักงำนขับรถ 
     ๒.๑๔) นักกำรภำรโรง                                                       
       12) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดเงินสะสมและเบิกจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ของครูจ้ำงชั่วครำว 
นักกำรภำรโรง 
       13) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูจ้ำงชั่วครำว นักกำรภำรโรง   
        14)  จัดท ำรำยละเอียดกำรรับ-กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนๆประจ ำเดือนพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ครูจ้ำงชั่วครำวนักกำรภำรโรง   เพื่อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกรำยตัว       
        15) ประสำนงำนกับส ำนักงำนประกันสังคม เกี่ยวกับกำรน ำส่งเงิน กำรเปลี่ยนแปลงฯลฯ  
        16 ) จัดท ำรำยละเอียดแบบ  ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ  และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ  ณ  ที่
จ่ำย  ของพนักงำนรำชกำร   ครูจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงชั่วครำว นักกำรภำรโรง    
       17)  จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพ่ือจัดท ำงบเดือนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบ 
  ๑๑) จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
แผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ 
              ๑2) จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือน  ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้ว
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ 
 ๑3) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ธนำคำร ส ำนักงำนคลังจังหวัด  ส ำนักงำนคลังเขต ๓ จังหวัด
นครรำชสีมำ กรมบัญชีกลำง  ส ำนักงำนนำยทะเบียนท้องที่  และหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวข้อง    
 ๑5) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ 
             16) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงพยอม  สนคลัง /นำงพัชรำ  เพ็ชรดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

 6.6 .. – วำ่ง - ....ต ำแหน่งเลขที ่ อ.14     มอบหมำยให ้  นำงสำวพชัรำ  เพช็รด ีครธูรุกำร รร.แรว่ทิยำ
และรร.ตั้งใจวทิยำ  ชว่ยรำชกำร  มผีูร้บัผดิชอบและปฏบิตั ิ ดังนี้ 
  1.) จดัท ำสมดุเงินสด และสมุดรำยงำนเงินคงเหลอืประจ ำวนั 
                 2) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรโครงกำรONE Stop  Service  จ่ำยเงินสด ณ หน่วยเบิกจ่ำย 
     ๑.๑)  จัดท ำทะเบียนคุมรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรส ำหรับข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด  
     ๑.๒) ขออนุมัติยืมเงินทดรองรำชกำร    
     ๑.๓) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน จัดพิมพ์งบหน้ำ รวบรวมเอกสำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร 
               1.4) ขออนุมัติวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เพ่ือเบิกหักผลักส่งคืนเงินทดรองรำชกำร            
 

 3)  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
                 4.)  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด เป็นรำยบุคคล 
          /5) ด ำเนินกำรขอเบิก... 
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 5) ด ำเนินกำรขอเบิกเงินอุดหนุน จัดท ำงบหน้ำ แจ้งกำรโอนเงินอุดหนุน 
                6) จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ /ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก/ทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมแผน ผลผลิต/โครงกำรที่รับผิดชอบ 
                7) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking  เงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑ 
                8) ตรวจสอบฎีกำเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่วำงเบิกทุกงบรำยจ่ำย 
               9)  ประสำนงำนกับ นำยทะเบียนท้องที่ คลังจังหวัด  กรมบัญชีกลำง  สรรพำกรพ้ืนที่ และหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
             10) เผยแพร่ข่ำวสำร   ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำรเก่ียวกับงำนในหน้ำที่  
             11)  จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำรเพ่ือจัดท ำงบเดือนให้หน่วยตรวจสอบ
ภำยในตรวจสอบ  
            ๑2) จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำยและรวบรวมใบส ำคัญส่งงบเดือน  ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้ว
ลงทะเบียนส่งเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ 
 ๑3) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ธนำคำร ส ำนักงำนคลังจังหวัด  ส ำนักงำนคลังเขต ๓ จังหวัด
นครรำชสีมำ กรมบัญชีกลำง  ส ำนักงำนนำยทะเบียนท้องที่  และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 ๑4 เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ 
            15.) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้นำงสำวทัศนลักษณ์  เหลือดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

งำนบรหิำรงำนบัญช ี
            6.7 นำงทัศนลกัษณ ์เหลอืด ีต ำแหนง่นักวชิำกำรเงนิและบญัช ีระดบัช ำนำญกำร เลขทีต่ ำแหน่ง  อ.๑๑    
มีหนำ้ทีร่ับผดิชอบดงัตอ่ไปนี ้   
 1 ) จัดท ำทะเบียนคุมใบน ำส่ง ใบน ำฝำก เงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ  และเงินรำยได้
แผ่นดิน 
                2)  ตรวจสอบเงินรำยได้แผ่นดิน และรำยงำนเงินรำยได้แผ่นดินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                3.)  วิเครำะห์และจัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชี  เกี่ยวกับ 
  3.๑) กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย  ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  เจ้ำหนี้  และรำยกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3.๒)  เกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้จำกงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย     
         3.๓)  ด้ำนทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวกับรำยได้  และค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ กำรบันทึกรับรู้ภำษี  
       4  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบัญชี 
 4.๑) จัดท ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินในงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณ/เงินนอกนอกTR1/
เงินทดรองรำชกำร 
 4.๒) จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ/เงินนอกนอกTR1/
เงินทดรองรำชกำร 
     4.๓) จัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร จัดท ำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำรและจัดท ำงบ
เทียบยอดเงินทดรองรำชกำร         
 4.๔) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน รำยงำนประจ ำปี เพื่อจัดส่งส ำนักงำนคลังจังหวัด  สพฐ. /สตง. 
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
    5) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ  (GFMIS) เกี่ยวกับ 

  5.๑) กระบวนกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบทุกแผนงำน/โครงกำร 
         /5.2) ตรวจสอบกำรขอเบิก... 
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  5.๒) ตรวจสอบกำรขอเบิก ในระบบ GFMIS 
  5.3 ) ตรวจสอบกำรขอจ่ำย ในระบบ GFMIS     
  5.4) กระบวนกำรบันทึกรำยกำรหักล้ำงอัตโนมัติ กรณีน ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน               

      5.5) ระบบกำรตรวจสอบเงินโอนเข้ำบัญชีของส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหนี้   
(ZRP_RPT๕๐๓)/ (ZRP_RPT๕๐๓_๑)/ (ZRP_RPT๕๐๖) 
   5.6) กำรปรับปรุงบัญชีตำมระบบบัญชีแยกประเภท 
    5.7) กำรหักล้ำงลูกหนี้เงินยืม 
    5.8) กำรบันทึกจ่ำยช ำระเงินโดยส่วนรำชกำร 
    5.9)  กระบวนกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน   
   5.10)  กระบวนกำรรับและน ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 
   511)   กระบวนกำรระบบล้ำงสินทรัพย์ 
             6)  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินฝำกคลัง ประเภทเงินประกันสัญญำ จัดท ำทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง และ
รำยงำนเงินฝำกคลังทุกประเภท  
  7)  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบบัญชีแก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  8)  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) แก่
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 9) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรในระบบ KTB New Corporate Banking เงินงบประมำณ 
เงินนอกงบประมำณ เงินนอกนอกTR๑ 
 10) จัดเก็บข้อมูลกำรผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ประจ ำปีพ.ศ. และรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
             11) กำรบันทึกรำยกำรผลักส่งค่ำปรับที่เป็นเงินรำยได้แผ่นดินเพ่ือเป็นรำยได้ของหน่วยงำนในระบบ 
GFMIS 
 12) กำรบันทึกรำยกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี รำยกำรเงินเหลือ
จ่ำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในระบบ GFMIS 
 13) รำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 49 และ 50 
 ๑4) เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ 
 ๑5) ติดต่อประสำนงำนคลังจังหวัด คลังเขต ๓ กรมบัญชีกลำง  สพฐ. และธนำคำรที่เก่ียวข้อง 
 ๑6) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่ด ำเนินกำรแล้วลงทะเบียนส่งเก็บตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
 ๑7)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงพัชรำ   เพ็ชรดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

งำนบรหิำรงำนพสัดุและงำนบรหิำรงำนสนิทรัพย์ 
 6.8  นำยสชุำต ิค ำบุญฐติสิกลุ    ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรพสัด ุระดบัช ำนำญกำรพเิศษ  เลขทีต่ ำแหนง่ อ. ๑๖  
มีหนำ้ที่ควำมรบัผดิชอบและปฏบิตัิรำชกำร ดงันี้ 
 ๑) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  เป็นล ำดับที่ 1  ในกรณีท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงนิและสินทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได ้ 
         ๒) เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 ๓) รับผิดชอบกำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓   
ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำยและแบบแผนของทำงรำชกำร  โปร่งใส  ประหยัดและคุ้มค่ำ 
         /4) จัดท ำทะเบียนคุม... 
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                4) จัดท ำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  
 5) ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอควำมเห็นตำมกรอบงำนที่รับผิดชอบก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ 
 6) ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ   งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ ์ค่ำที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร  
 7) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  งบลงทุน ครุภัณฑ ์ค่ำที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร 
 8) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบด ำเนินงำนและงบลงทุน โดยเงินนอก
งบประมำณทุกแผนงำน/โครงกำร (งบ อบจ.) ของสถำนศึกษำในสังกัด 
 9) กำรตรวจสอบ และควบคุมกำรขอเบิกเงินค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
 10) กำรตรวจสอบ ควบคุม กำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน 
 11)  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ GFMIS) 
ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ๑๑)  ปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP)  
 ๑๒)  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง(PO )ในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ๑๓)  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ๑๔)  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำน
เกี่ยวข้อง 
 ๑๕)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับที่รำชพัสดุทุกประเภท 
 16) รำยงำนงบลงทุน ต่อ สพฐ.และส ำนักงำนคลังจังหวัด 
                10) รำยงำนข้อมูลประเมินควำมโปร่งใส ITA   EB4 EB 5 EB 6  
                 17) ด ำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  พนักงำนพิมพ์ดีด  พนักงำนท ำควำมสะอำด 
 ยำมรักษำกำรณ์  กำรจ้ำงบริกำรถ่ำยเอกสำรทำงรำชกำรจำกบุคคลภำยนอกของ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และเสนอขออนุมัติจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน    
 18)  งำนอบรม   แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง   
ผู้มำติดต่อรำชกำร บุคลำกรอ่ืนและสถำนศึกษำในสังกัด 
 19)  ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 
 20)  กำรให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรหลักฐำนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำน 
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบงำน 
 21)  รวบรวมเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ  
 22)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงพิรญำณ์  ฆำรไสว  ปฎิบัติหน้ำที่แทน 
 

 6.9 นำงพริญำณ ์  ฆำรไสว   ต ำแหนง่ นักวชิำกำรพสัด ุระดบัปฏบิตัิกำร  เลขที่ต ำแหน่ง อ.๑๗    มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้   
 ๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  งบด ำเนินงำน    
          /งบเงินอุดหนุน... 
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งบเงินอุดหนุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  ทุกแผนงำน/งำน/
โครงกำร 
 ๓) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  งบด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร  
 ๕) ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ GFMIS) ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ๖) ปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
 ๗) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง(PO ) และตรวจรับพัสดุ ในระบบ GFMIS ในส่วน
งำน ที่รับผิดชอบ 
 ๘) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ๙) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำนเกี่ยวข้อง 
 ๑๑) ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีวัสดุส ำนักงำน  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บวัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 ๑๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ตรวจสอบพัสดุ กำรจ ำหน่ำยพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัด 
 ๑๓) จัดท ำบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ และ
สถำนศึกษำในสังกัด 
               14)  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค ตรวจสอบ  จัดท ำรำยละเอียด  ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำ
สำธำรณูปโภคทุกแผนงำน  ผลผลิต/โครงกำร  จัดท ำรำยละเอียดข้อมูล  สถิติ  กำรใช้สำธำรณูปโภคของหน่วยงำน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนของบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคเพ่ิมเติม 
               15)  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกในส่วนงำนเกี่ยวข้อง 
  16) งำนอบรม  แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจ ( e-GP) แก่ผู้เกี่ยวข้องผู้มำติดต่อ
รำชกำร บุคลำกรอ่ืนและสถำนศึกษำในสังกัด    
 17) ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงำนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 
 18กำรให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำเอกสำรหลักฐำนให้หน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบงำน 
 19) รวบรวมเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ลงทะเบียนจัดเก็บตำมระบบงำนสำรบรรณ 
 20) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
                  กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  ปฎิบัติหน้ำที่แทนนำยสชุำต ิค ำบญุฐติสิกลุ    ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
ทั้งนี ้กำรปฏบิตัิใน ข้อ 12) และ ข้อ 13) มอบหมำยให ้นำยสชุำต ิค ำบุญฐติิสกลุ   เปน็ผูด้ ำเนนิกำรแทน 
 

7.กลุม่บรหิำรงำนบคุคล 
 

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรเลื่อนเงินเดือน กำร

มอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  /(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับ... 
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(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆกำรออกบัตรประจ ำตัว 

และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ ์ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

และมีบุคลำกรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
 .  ๑.  นำยสนอง สนิโพธิ์ ต ำแหนง่นักทรัพยำกรบุคคล ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที ่อ.๑๘ ปฏบิตัิ
หนำ้ทีผู่้อ ำนวยกำรกลุม่บรหิำรงำนบุคคล มหีนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิัตหินำ้ที่รำชกำร  ดงันี้ 
   ๑.๑ ศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ 
แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
   ๑.๒ มอบหมำยให้บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่มีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมล ำดับ ดังนี้ 
      ๑) นำงปฤษณำ  อรรถเวทิน   นิติกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
      ๒) นำงประดิษฐำ  ธนรุ่งเรืองทวี นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
     ๓) นำยเชำวลิต รัมพณีนิล  นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
     ๔) นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
   ๑.๓ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
  ๒.  นำงประดษิฐำ  ธนรุง่เรอืงทว ี ต ำแหนง่นกัทรัพยำกรบคุคล ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ ต ำแหนง่เลขที ่ อ ๒๑   มี
หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบิตัหินำ้ทีร่ำชกำร ดงันี้ 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
   ๒.๒  ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ 
กลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒.๓  กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน 
   ๒.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๕ จัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลังและข้อมลู ๑๐ มิ.ย.และจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และมำตรฐำนวิชำเอก 
      ๒.๖ กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
              1) วิเครำะห์ภำรกิจและแผนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ๒) ก ำหนดจ ำนวนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
              ๓) จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              ๔) เสนอแผนอัตรำก ำลังเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
        ๒.๗ กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน  
              ๑) วิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือตรวจสอบกำรใช้ตำมควำม 
จ ำเป็นควำมต้องกำร ควำมขำดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรำก ำลังสถำนศึกษำและน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรอัตรำก ำลังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองข้อมูล 
            /2) เสนอกำรตัดโอน... 
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    2) เสนอกำรตดัโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนต่อศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
   ๒.๘ จัดท ำข้อมูลแผนอัตรำก ำลังภำครัฐ 
         ๒.๙ กำรก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
              ๑) กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๒) กำรขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ 
 ๒.๑๐ กำรปรับเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้น  
   ๒.๑๑ กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค(๒) 
  ๒.๑๒ กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง ธรุกำรโรงเรียน  
  ๒.๑๓ กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๒.๑๔ กำรเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง) 
เป็นต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
   ๒.๑๕ กำรตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
  ๒.๑๖ กำรตัดโอนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ
ที่ถ่ำยโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
  ๒.๑๗  กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ, กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง           
  ๒.๑๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๓. นำงสำวกนกกร ฝำ่ยสงิห ์ต ำแหนง่พนักงำนรำชกำร โรงเรยีนโชคเพชรพทิยำ ชว่ยรำชกำร 
สพม.๓๓ มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ดังนี้ 
  ๓.๑ กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง ธุรกำรโรงเรียน 
และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 
   ๓.๒ กำรตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๓.๓ กำรเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง) 
เป็นต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
   ๓.๔ กำรปรับระดบัชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
  ๓.๕ ช่วยงำนรำยงำนข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำในส่วนของ
งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
   ๓.๖ ช่วยงำนบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร 
  ๓.๗ ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเกี่ยวกับกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง 
ธุรกำรโรงเรียน และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 
  ๓.๘ กำรขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชีย่วชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ 
  ๓.๙ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปฝึกอบรม ดูงำนต่ำงประเทศ 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
  ๔. นำงสำวฉะอ้อน  สมอ่อน ต ำแหนง่นกัทรัพยำกรบคุคล ระดบัช ำนำญกำร ต ำแหนง่เลขที ่อ ๒๔       
มีหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิัตหินำ้ทีร่ำชกำร ดงันี้ 
   ๔.๑  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุม่งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
   ๔.๒  ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ 
กลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         /4.3 กำรนิเทศ ติดตำม ... 
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  ๔.๓  กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน 
   ๔.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๕ ประสำนงำนและจัดท ำข้อมูลกำรสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
   ๔.๖ ประสำนงำนและจัดท ำข้อมูลกำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (๑) สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ ทุกต ำแหน่ง 
     (๒) สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ทุกต ำแหน่ง 
     (๓) ศึกษำนิเทศก ์
     (๔) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ทุกต ำแหน่ง 
   ๔.๗ ประสำนงำนและจัดท ำข้อมูลกำรสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเงิน
งบประมำณ หรือเงินรำยได้ของสถำนศึกษำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  ๔.๘ กำรสอบคัดเลือกนักศึกษำทุนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
   ๔.๙ กำรรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.และ ก.ค.ศ. เพ่ือประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๔.๑๐  กำรรับโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอ่ืน ให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๔.๑๑ กำรรับโอนและกำรให้โอนตำมผลกำรสอบแข่งขัน 
   ๔.๑๒ กำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (๑)  กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  
     (๒)  กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
     (๓) กำรย้ำยและแต่งตั้งสำยงำนผู้สอน  
     (๔) กำรย้ำยและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๑) (ศึกษำนิเทศก์) 
     (๕) กำรย้ำยและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)  
   ๔.๑๓ กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
กรณีท่ีมีผู้ครองต ำแหน่ง 
  ๔.๑๔ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๔.๑๕ กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร/ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนทุกโครงกำร 
   ๔.๑๖ กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน งบประมำณของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๔.๑๗ กำรคัดเลือกให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 
   ๔.๑๘ กำรคัดเลือกให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ด ำรงต ำแหน่งระดับอำวุโส 
   ๔.๑๙ กำรประเมินผลงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง 
   ๔.๒๐ กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน        
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) สูงกว่ำ ๑ ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
           /4.21 กำรประสำนงำน...  
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   ๔.๒๑ กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒๒ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๕. นำงสำวน้ ำออ้ย บญุมำก ต ำแหนง่ธรุกำรโรงเรียน โรงเรยีนส ำโรงทำบวทิยำคม ชว่ยรำชกำร 
สพม.๓๓ มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ดังนี้ 
    ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หวัหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง กรณี นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน ไมอ่ยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   ๕.๒ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรักษำรักษำรำชกำรแทน ปฏิบัติรำชกำรแทนในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๕.๓ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ๕.๔  กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง 
   ๕.๕ กำรเปลี่ยนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง 
  ๕.๖ กำรขอโอนไปรับรำชกำรสังกัดอ่ืนทุกต ำแหน่ง 
  ๕.๗ กำรออกจำกรำชกำรกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
  ๕.๘ กำรประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วยเพ่ือแต่งตั้ง    
ให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
   ๕.๙   กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)  
  ๕.๑๐ กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๕.๑๑ กำรรำยงำนข้อมูลพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรรและ       
ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไปยังกลุ่มนโยบำยและแผนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ๕.๑๒ กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน กรณีมีผู้ครองต ำแหน่ง 
  ๕.๑๓  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรท ำสัญญำจ้ำง, กำรต่อสัญญำจ้ำงและติดตำม ตรวจสอบ           
กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน/พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร/นักกำรภำรโรง/ลูกจ้ำง
ชั่วครำวรำยเดือนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ธุรกำรโรงเรียน/ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่งที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ๕.๑๔ กำรย้ำยและแต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ ทุกต ำแหน่ง 
  ๕.๑๕ กำรลำออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ ทุกต ำแหน่ง 
   ๕.๑๖  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปฝึกอบรม ดูงำนและกำรไปรำชกำร 
   ๕.๑๗ กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๑๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
  ๖.  นำยเชำวลิต  รัมพณีนิล  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ ๒๒  มี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 
   ๖.๑  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
   ๖.๒  ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและพัฒนำกำรบริหำรงำนของ 
กลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๖.๓  กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน 
   ๖.๔ กำรเก็บรวบรวมระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  /6.5 งำนเลื่อนเงินเดือน... 
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   ๖.๕ งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๖.๖ งำนเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๖.๗ งำนเพ่ิมค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  
   ๖.๘ ขออนุญำตลำเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
   ๖.๙ จัดท ำข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๖.๑๐ จัดท ำข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๖.๑๑ งำนรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถึงแก่กรรม 
   ๖.๑๒ งำนรับรองข้อมูลอำยุรำชกำรทวีคูณ 
  ๖.๑๓  งำนจัดท ำแฟ้มประวัติ กพ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
  ๖.๑๔ งำนจัดท ำบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
  ๖.๑๕ งำนบันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติ 
   ๖.๑๖ งำนคืน และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องรำชย์ 
   ๖.๑๗ งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยวิทยฐำนะประจ ำปี 
   ๖.๑๘ รับ – ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ ของข้ำรำชกำรที่ย้ำย 
   ๖.๑๙ งำนบริกำรสืบค้นแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ 
   ๖.๒๐ งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๖.๒๑ งำนจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  ๖.๒๒  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๗.  นำงนฎำ  สีสินธุ ์ต ำแหนง่นกัทรพัยำกรบุคคล ระดับปฏบิตัิกำร ต ำแหนง่เลขที ่อ ๒๖ ปฏิบัติงำนโดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑  งำนบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำ      
   ๗.๒  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำประจ ำปี 
   ๗.๓  งำนตัดโอนเงินเดือนข้ำรำชกำร/ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำข้ำมหน่วยเบิก 
   ๗.๔  งำนจัดท ำบัญชีปรับพอกถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำกำรและค่ำจ้ำงเพ่ิมเติม 
   ๗.๕  งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน  
  ๗.๖  งำนขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
  ๗.๗  งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน 
   ๗.๘ งำนแก้ไขค ำสั่งเงินเดือนข้ำรำชกำร 
   ๗.๙ งำนแก้ไขค ำสั่งค่ำจ้ำงลูกจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๗.๑๐ งำนแก้ไขค ำสั่งค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
   ๗.๑๑๑ งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงสุด 
   ๗.๑๒ งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนดิน          
กำรขอพระรำชทำนหีบศพ 
    ๗.๑๓ งำนบันทึกข้อมูลรำยบุคคลด้วยโปรแกรม P-OBEC 
   ๗.๑๔ งำนจัดท ำทะเบียนคุม รับ-จ่ำย ดวงตรำเครื่องรำชย์ 
   ๗.๑๕ งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยวิทยฐำนะเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
   ๗.๑๖ งำนสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ (กบข.) 
   ๗.๑๗ งำนสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงส่วนรำชกำร (กสจ.) 
   ๗.๑๘ งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ   /7.19 งำนเสนอขอ... 
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   ๗.๑๙ งำนเสนอขอเครื่องรำชย์ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ 
   ๗.๒๐ งำนขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/รำชกำรชำยแดน 
   ๗.๒๑ งำนยกเว้นขอรบัรำชกำรทหำร 
   ๗.๒๒ งำนยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร  
   ๗.๒๓ กำรขอลงตรำหนังสือเดินทำงของครูชำวต่ำงประเทศ 
   ๗.๒๔ งำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
   ๗.๒๕ งำนจัดท ำหนังสือรับรองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๗.๒๖ กำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๗.๒๗ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

      ๘. –วำ่ง- ต ำแหน่งนกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ระดบัปฏบิตัิกำร ต ำแหนง่เลขที ่อ ๒๙ มอบหมำยให ้
นำงนฎำ  สสีนิธุ ์ต ำแหนง่นกัทรัพยำกรบคุคล ระดบัปฏบิตักิำร ต ำแหนง่เลขที่ อ ๒๖ ปฏบิตัิงำนโดยมหีนำ้ทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบ ดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑ ศึกษำและใช้งำนระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนกำรบริหำร 
งำนบุคคลและเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ๘.๒ ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ 
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคล 
         ๘.๓ รวบรวมและจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และเอกสำรค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบท้ำยหรือค ำสั่งอื่น ๆ เพื่อส่งมอบให้บริษัทที่ปรึกษำ 
         ๘.๔ ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและบริษัท        
ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๘.๕ สแกนทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ ต้นฉบับ, ตัดรูปบุคลำกรในทะเบียนประวัติ, และบันทึก
ข้อมูลตำมรำยกำร ก.ค.ศ. ๑๖ ลงในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๘.๖ จัดท ำข้อมูลบัญชีถือจ่ำย (จ.๑๘) กำรนับตัวเลื่อนขั้นเงินเดือน หนังสือค ำสั่งบัญชีแนบท้ำย
ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและประมวลผลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) อิเล็กทรอนิกส์ 
    ๘.๗ รำยงำนข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๙.    –ว่ำง- ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ.๒๓ 
           ๑๐.  –ว่ำง- ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ.๒๗ 
           ๑๑.  –ว่ำง- ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ.๒๘ 
 

กลุม่งำนวนิยัและนติิกำร 
           ๑๒. นำงปฤษณำ อรรถเวทิน ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ ๓๐ 
มีหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้     

 ๑๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
    ๑๒.๒ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๑๒.๓ กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๑๒.๔  ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน งำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
   ๑๒.๕ ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
           /12.6 กำรจัดท ำนิติกรรม... 
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   ๑๒.๖ กำรจัดท ำนิติกรรมและตรวจสอบเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงด้ำนนิติสัมพันธ์ที่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ท ำกับบุคคลอ่ืนอื่นหรือหน่วยงำนอื่น 
   ๑๒.๗ งำนหำรือให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ 
    ๑๒.๘ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๑๓. นำยนคร เจือจนัทร์ ต ำแหนง่นิติกร ระดับช ำนำญกำร  ต ำแหนง่เลขที ่อ ๓๑    
   ๑๓.๑ ปฏิบัติหนำ้ที่หัวหนำ้กลุม่งำนวินัยและนิติกำร กรณี นำงปฤษณำ อรรถเวทิน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
    ๑๓.๒  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๑๓.๓  กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๑๓.๔  ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ    
   ๑๓.๕  ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน งำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
    ๑๓.๖  กำรจัดท ำนิติกรรมและตรวจสอบเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงด้ำนนิติสัมพันธ์ที่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ท ำกับบุคคลอ่ืนอื่นหรือหน่วยงำนอื่น 
    ๑๓.๗  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเขตสุจริต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
    ๑๓.๘  งำนหำรือให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ 
    ๑๓.๙  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
           ๑๔.  -ว่ำง- ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ ๓๒ 
           ๑๕.  -ว่ำง- ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ ๓๓  
 

8.กลุม่พฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  8.1๑. นำยเสนอ  ประพันธ์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ.๑๙ 
ปฏิบัตหินำ้ที ่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมี นำงชัญญรัชญ์ ชูทอง นักวิชำกำรศึกษำ
ปฏิบัติกำร เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ดังนี้ 
   8.๑.๑  ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง  
   8.๑.๒  ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
   8.๑.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
   8.๑.๔ ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนบัสนุนและยกย่องเชิดชเูกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   8.๑.๕  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 
            /8.1.6 ศึกษำ วิเครำะห์... 
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   8.๑.๖ ศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   8.๑.๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
   8.๑.๘ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

9.กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ 
     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้   

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ 

กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
๑. กำรปฏบิตังิำนตำมกรอบอ ำนำจหนำ้ทีข่องกลุม่นิเทศ ตดิตำม และประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ  รำยละเอียดดังนี้ 
       ๑) นำยวัชรำ   สำมำลย์    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
    และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
 ๒) นำยดนัย   ค ำผุย   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิ เทศ ติดตำม  
                     และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  และปฏิบัติหน้ำที่แทน กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรือลำ  
                 หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร  กำรควบคุมภำยในกลุ่มให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน  ให้มีควำม  
คล่องตัว  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
  ๒) ติดตำม ดูแล ควบคุมก ำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  โดยค ำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 
  ๓) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มและพัฒนำแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
   ๔) ก ำกับ  ติดตำม ดูแล ควบคุม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนของงำนธุรกำร  งำนของกลุ่มงำนทุก
กลุ่มงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ให้เป็นไปด้วยควำม  มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล  มติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓   โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
  ๕) วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสำร / งำน ทุกเรื่องของทุกงำน  ทุกกลุ่มงำน  
ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
  ๖) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
          /7) ให้ค ำปรึกษำ... 
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  ๗) ให้ค ำปรึกษำ ควำมรู้ และข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
  ๘) งำนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 ๑.๑  งำนธรุกำร 
  ๑.๑.๑ นำยรวชิญฒุม ์ ทองแม้น    ต ำแหนง่ ศึกษำนเิทศก์         หวัหนำ้งำนฯ 
  ๑.๑.๒ นำยวรวทิย ์วฒุยิำ  ต ำแหนง่ ศึกษำนเิทศก์   
  มีหน้ำที่  ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วิเครำะห์  
วำงแผน  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ  และกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ออกแบบระบบงำนสำรบรรณ  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม  และประสำนกำรด ำเนินงำน  ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร  และผลงำนของกลุ่ม  หน่วยงำน  หรือสถำนศึกษำ  ให้ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ  
ตลอดจนถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
 ๑.๒   กลุม่งำนพฒันำหลกัสตูรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และกระบวนกำรเรยีนรู้  ประกอบด้วย 
  ๑.๒.๑ นำยดนัย ค ำผยุ   ต ำแหนง่  ศกึษำนิเทศก ์   หวัหนำ้กลุม่งำนฯ 
  ๑.๒.๒ นำงณฐักำนต ์ปแีหล ่  ต ำแหนง่  ศกึษำนิเทศก์ 
  มีหน้ำที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ  มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพของสถำนศึกษำ โดย
กำรพัฒนำครู  ผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตร
ได้ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตลอดจนกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย  พัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้  และนิเทศ  ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด  ดังรำยละเอียดที่ระบไุว้ในพันธกิจ   
 ๑.๓ กลุม่งำนวดัและประเมนิผลกำรศกึษำ ประกอบด้วย 
                 ๑.๓.๑ นำยพจิติร  อตุตะโปน   ต ำแหนง่ ศึกษำนเิทศก์ หวัหนำ้กลุม่งำน ฯ 
 ๑.๓.๒ นำยประเสรฐิ บตุรดี ต ำแหนง่ ศึกษำนเิทศก์ 
  มีหน้ำ  ที่ส่งเสริมกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ  ส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม   ตรวจสอบและประเมินผลกำรวัดและประเมินกำรศึกษำ  ทดสอบทำงกำรศึกษำ และตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ   
 ๑.๔ กลุ่มงำนส่งเสรมิและพฒันำสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ ประกอบด้วย 
  นำยวชัรำ  สำมำลย ์  ต ำแหนง่ศึกษำนเิทศก ์  หวัหนำ้กลุม่งำนฯ 
  มีหน้ำที่  ส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ 
วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ  
 ๑.๕ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  ๑.๕.๑  นำงพชรพรรณ  ด่ำนวไิล      ต ำแหน่งศึกษำนเิทศก์  หวัหนำ้กลุม่งำนฯ 
  ๑.๕.๒  นำงวิไลวรรณ  เหมอืนชำติ   ต ำแหน่งศึกษำนเิทศก์ 
  ๑.๕.๓  นำยชยัสทิธิ ์คณุสวสัดิ์         ต ำแหนง่ศกึษำนเิทศก์  
  มีหน้ำที่   ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  ส่งเสริม  
สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน    นิเทศ ติดตำม  
ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย
กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ 
         /1.6 กลุ่มงำนส่งเสริม... 
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 ๑.๖ กลุ่มงำนส่งเสริมพฒันำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๑.๖.๑  นำงตวงรตัน ์เกยีรติคณุรตัน ์ ต ำแหนง่ศึกษำนิเทศก์   หวัหนำ้กลุม่งำน ฯ 
   ๑.๖.๒ นำงนำถสดุำ  จนิดำศร ี        ต ำแหนง่ศกึษำนเิทศก์ 
  มีหน้ำที่  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  ศึกษำค้นคว้ำ  
วิเครำะห์ วิจัย  มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ 
 ๑.๗ กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย 
   ๑.๗.๑ นำยรวชิญฒุม ์ทองแมน้   ต ำแหนง่ศึกษำนเิทศก ์  หวัหนำ้กลุม่งำนฯ 
   ๑.๗.๒ นำยวรวทิย ์วฒุยิำ  ต ำแหนง่ศึกษำนเิทศก์ 
    มีหน้ำที่  พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ  วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ตำมรำยละเอียดระบุไว้ในพันธ
กิจ   
๒. ภำรกจิดำ้นกำรนเิทศ กำรพัฒนำงำนตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ทีก่ ำหนดตำมหลักสตูร   
 มีหน้ำที่ นิเทศ  ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ทุกช่วงชั้น  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ให้ครูผู้สอนสำมำรถ จัดหน่วยกำรเรียนรู้   กำรวิเครำะห์
ผู้เรียน ออกแบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ  มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    นำยวชัรำ สำมำลย์  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มี
หน้ำที่ควบคุม ดูแล ก ำกับ ให้ศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนกำร
นิเทศตำมภำรกิจตลอดจนท ำหน้ำที่นิเทศในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย    ประกอบด้วย 
  นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร์  ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑ นำยพิจิตร  อุตตะโปน       ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๒.๒.๒ นำงวิไลวรรณ  เหมือนชำติ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๒.๓.๒ นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น     ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
  ๒.๓.๓ นำยวัชรำ สำมำลย ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๔ กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  ประกอบด้วย 
  ๒.๔.๑ นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๒.๔.๒ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๔.๓ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
  ๒.๔.๔ นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๕ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี  ประกอบด้วย 
   กำรงำนอำชพี 
  ๒.๕.๑ นำงนำถสุดำ จินดำศรี   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
    /2.5.2 นำงตวงรัตน์... 
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  ๒.๕.๒ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และหุน่ยนต์ 
  นำยวัชรำ  สำมำลย์   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๖ กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ  ประกอบด้วย 
  นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  นำยพิจิตร อุตตะโปน ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.๗ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ  ประกอบด้วย 
  นำยวรวิทย์ วุฒิยำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรุ้ 
 ๒.๘ กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศกึษำและพลศกึษำ     ประกอบด้วย 
  นำยดนัย ค ำผุย   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๒.๙ กจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน ประกอบด้วย 
  นำยประเสริฐ บุตรดี   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำกิจกรรม 
๓. ภำรกจิดำ้นกำรนเิทศโรงเรยีนในสงักดั 
    นำยวชัรำ  สำมำลย์  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ) มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล ก ำกับ ให้ศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ปฏิบัติงำนกำรนิเทศตำมภำรกิจ  ตลอดจนท ำหน้ำที่นิเทศงำนในทุกสหวิทยำเขต 
 ๓.๑ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตสรุวิทยำคำร ประกอบด้วย 
 ๓.๑.๑ นำงตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 ๓.๑.๒ นำงนำถสุดำ  จินดำศรี    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตสุรวิทยำคำร จ ำนวน  ๙  โรงเรียน  
ดังนี้ 
     ๑. โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
     ๒. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
     ๓. โรงเรียนนำบัววิทยำ 
     ๔. โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
     ๕. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
     ๖. โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล 
     ๗. โรงเรียนมหิธรวิทยำ  
     ๘. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ 
         ๙. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร 
 ๓.๒ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตสรินิธร   ประกอบด้วย 
 นำงพชรพรรณ  ด่ำนวิไล ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู 
        /และนักเรียน... 
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และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยใน กลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขต สิรินธร  จ ำนวน  ๑๐  โรงเรียน  
ดังนี้ 
     ๑.  โรงเรียนสิรินธร 
     ๒.  โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ 
     ๓.  โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ 
     ๔.  โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี
     ๕.  โรงเรียนนำดีวิทยำ 
     ๖.  โรงเรียนตั้งใจวิทยำ 
     ๗.  โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม 
     ๘.  โรงเรียนพญำรำมวิทยำ 
     ๙.  โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
     ๑๐.โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ 
 ๓.๓ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตจอมสรุนิทร์ ประกอบด้วย 
  นำงวิไลวรรณ  เหมือนชำติ   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
  นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตจอมสุรินทร์ จ ำนวน  ๙  โรงเรียน  
ดังนี้ 
  ๑.  โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
    ๒.  โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ 
    ๓.  โรงเรียนบุแกรงวิทยำ 
    ๔.  โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ 
    ๕.  โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ 
    ๖.  โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์ 
    ๗.  โรงเรียนแร่วิทยำ 
    ๘.  โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ 
    ๙.  โรงเรียนพนำสนวิทยำ 
 ๓.๔ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตศรสี ำโรง ประกอบด้วย 
 นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
 นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน 
         /คุณภำพภำยใน... 
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คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตศรีส ำโรง จ ำนวน  ๑๒  โรงเรียน  
ดังนี้ 
     ๑. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
     ๒. โรงเรียนแตลศิริวิทยำ   
     ๓. โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 
     ๔. โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์ 
     ๕. โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร 
     ๖. โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ 
     ๗. โรงเรียนหนองแวงพิทยำคม 
     ๘. โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ 
     ๙. โรงเรียนยำงวิทยำคำร 
     ๑๐. โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ 
     ๑๑. โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
     ๑๒. โรงเรียนศรีสุขวิทยำ 
 ๓.๕ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตทำ่ตูม-ชมุพลบรุ ีประกอบด้วย 
 นำยดนัย  ค ำผุย    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ สหวิทยำเขตท่ำตูม ชุมพลบุรี จ ำนวน  ๑๑  
โรงเรียน  ดังนี้ 
    ๑. โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 
    ๒. โรงเรียนเมืองบัววิทยำ 
    ๓. โรงเรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร 
    ๔. โรงเรียนท่ำตมูประชำเสริมวิทย์ 
    ๕. โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 
    ๖. โรงเรียนเมืองแกพิทยำสรรค์ 
    ๗. โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม 
    ๘. โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ 
    ๙. โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
    ๑๐. โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม 
    ๑๑. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม 
 ๓.๖ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุ่มเครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตศรนีครเตำ ประกอบด้วย 
 นำยประเสริฐ  บุตรดี  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 นำยวรวิทย์  วุฒิยำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
      /มีหนำ้ที่ ... 
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 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่ม เครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตศรีนครเตำ จ ำนวน  ๑๒  โรงเรียน  
ดังนี้ 
    ๑. โรงเรียนรัตนบุรี 
    ๒. โรงเรียนดอนแรดวิทยำ 
    ๓. โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ 
    ๔. โรงเรียนธำตุศรีนคร 
    ๕. โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ 
    ๖. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
    ๗. โรงเรียนสนมวิทยำคำร 
    ๘. โรงเรียนหนองอียอวิทยำ 
    ๙. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ 
    ๑๐. โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
    ๑๑. โรงเรียนโนนเทพ 
    ๑๒. โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์ 
 ๓.๗ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตปรำสำทเชงิพนม ประกอบด้วย 
 นำยพิจิตร  อุตตะโปน  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผนตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำยและเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตปรำสำทเชิงพนม จ ำนวน  ๑๒  
โรงเรียน  ดังนี้ 
     ๑.  โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
     ๒.  โรงเรียนโคกยำงวิทยำ 
     ๓.  โรงเรียนตำนีวิทยำ 
     ๔.  โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ 
     ๕.  โรงเรียนตำเบำวิทยำ 
     ๖.  โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
     ๗.  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
  ๘.  โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ 
  ๙.  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ 
  ๑๐. โรงเรียนแนงมุดวิทยำ 
  ๑๑. โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 
  ๑๒. โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
         /3.8 กำรนเิทศโรงเรยีน... 
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 ๓.๘ กำรนเิทศโรงเรียนในกลุม่เครือขำ่ยโรงเรียนมธัยมศึกษำ  สหวทิยำเขตศรนีครอัจจะ ประกอบด้วย 
 นำยวชัรำ  สำมำลย ์ ต ำแหนง่ศึกษำนิเทศก์ 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรร่วมกับโรงเรียน วำงแผน  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภำพสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร  และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนสถำนศึกษำ  ครู
และนักเรียน  วิเครำะห์ข้อมูล  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  จัดระบบเครือข่ำย กำรนิเทศภำยในกลุ่มเครือข่ำย และเครือข่ำยนอก
พ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สหวิทยำเขตศรีนครอัจจะ จ ำนวน  ๑๐  
โรงเรียน  ดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนสังขะ 
     ๒. โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
     ๓. โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 
     ๔. โรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
     ๕. โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ 
  ๖. โรงเรียนพระแก้ววิทยำ 
  ๗. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม ๐๔ 
  ๘. โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
  ๙. โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน 
  ๑๐. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 
๔. กำรปฏบิัตงิำนอืน่ตำมทีผู่บ้งัคับบัญชำมอบหมำย   

        เนื่องจำกภำระงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดเอกสำรประกอบค ำสั่ง ฯ  อำจไม่
ครอบคลุมงำนที่มีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งอำจมีงำนบำงด้ำนที่ต้องระดมก ำลังร่วมปฏิบัติ  หรือ
พิจำรณำควำมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล  บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ฯ  จึงต้องปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  ได้แก่ งำนนโยบำย งำนโครงกำรพิเศษต่ำงๆ  งำนที่ได้รับมอบหมำยเร่งด่วน จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือหน่วยงำนอื่น เป็นต้น ดังนี้ 
 ๔.๑ นำยวัชรำ   สำมำลย์ 
  ๑) งำนนโยบำยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
  ๒) Thailand Innovative Teachers Leadership Awards  (ครูไทยหัวใจไอที) 
           ๓) งำนข้อมูลสำรสนเทศของศึกษำนิเทศก์และศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำ  
                         ขั้นพ้ืนฐำน 
  ๔) งำนพัฒนำเว็บไซต์ งำนด้ำนไอซีทีและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กลุ่ม 
  ๕) งำนส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ สพฐ. 
  ๖) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๒ นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ 
  ๑)  รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนในฝัน 
  ๒)  งำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
  ๓)  งำนกำรพัฒนำครูแกนน ำด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp) 
  ๔)  คณะท ำงำนโครงกำรโรงเรียนดีต ำบล 
  ๕)  งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย    /4.3 นำงตวงรัตน์... 



หน้า ๔๙ 

 

            ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33         
                                                  

 

  
 ๔.๓ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
  ๑) รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ/ประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) 
   ๒) งำนเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมศึกษำ 
  ๓) คณะท ำงำนงำนโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะในสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๔) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๔ นำงนำถสุดำ จินดำศรี 
  ๑) คณะท ำงำนโรงเรียนประชำรัฐ 
  ๒) คณะท ำงำนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  ๓) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๕ นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล 
  ๑) งำนนโยบำยอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
  ๒) งำนกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ,ศีลธรรมโลก,รักษำศีล ๕,ชมรมพุทธศำสตร์สำกล 
  ๓) งำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ห้องสมุดดีเด่น/ห้องสมุดมีชีวิต 
  ๔) คณะท ำงำนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  ๕) คณะท ำงำนโรงเรียนในฝัน 
  ๖) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๖ นำยดนัย  ค ำผุย 
  ๑) รบัผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./Roving Team 
  ๒) งำนโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะในสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ฯ 
  ๓) งำนหลักสูตรสถำนศึกษำวิชำชีพระยะสั้น 
  ๓) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 ๔.๗ นำงณัฐกำนต์ ปีแหล่ 
  ๑) งำนนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
  ๒) งำนกำรศึกษำพิเศษ/เรียนรวม/เรียนร่วม 
  ๓) งำนมหกรรมวิชำกำร/นิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๔) ค่ำนิยมหลักคนไทย/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๕) กำรจัดกำรเรียน Active Learning / ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
  ๖) งำนโครงกำรสิ่งแวดล้อม 
  ๗) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 ๔.๘ นำยพิจิตร อุตตะโปน 
  ๑) งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ๒) งำนกำรพัฒนำครูแกนน ำด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp) 
  ๓) คณะท ำงำนโรงเรียนในฝัน 
  ๔) คณะท ำงำนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  ๕) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๙ นำยรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
  ๑) รับผิดชอบงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล/มำตรฐำนมัธยมไทย ๔.๐ 
  ๒) งำนโรงเรียน Education Hub    /3) งำนกำรติดตำมและ... 
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  ๓) งำนกำรติดตำมและประเมินกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ/มำตรฐำนมัธยมศึกษำ 
  ๔) งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ๕) งำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ (สพฐ./Chevron Enjoy Science) 
  ๖) งำนจัดสอบ PISA 
  ๗) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔.๑๐ นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ 
  ๑) งำนโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต 
  ๒) ศำสตร์พระรำชำ/โครงกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) งำนอำเซียนศึกษำ 
  ๔) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 ๔.๑๑ นำยประเสริฐ บุตรดี 
  ๑) งำนพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 
  ๒) งำนพัฒนำโรงเรียนคู่พัฒนำ 
  ๓) นวัตกรรม KKU Smart Learning 
  ๔) งำนแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำและกำรมีงำนท ำ 
  ๕) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 ๔.๑๒ นำยวรวิทย์ วุฒิยำ 
  ๑) โครงกำรประกวดคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ 
  ๒) โครงกำรเยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง 
  ๓) โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
  ๔) รับผิดชอบงำนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  ๕) งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 
10. กลุ่มสง่เสริมกำรจดักำรศกึษำ 

 

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียน
อ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   /(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศ... 
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(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

และมีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 

๑) นำงชมพูทพิย ์ ธรรมโสภณ  ต ำแหนง่ นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ  ต ำแหนง่เลขที ่อ ๔๒   
ปฏบิตัิหนำ้ที ่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ มหีนำ้ที่ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน ให้

ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 ๑. ให้บริกำรและสนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอ ำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 ๒. ให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของกลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำต่อสำธำรณชนและให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓.  รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ติดตำม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

 ๔.  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน รวมทั้งปรับ
แผนปฏิบัติงำน หรือพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 

 ๕.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
 ๖.  เป็นผู้แทนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำร หรือคณะ 
ท ำงำน ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย                                 
 ๗.  พิจำรณำเสนอควำมเห็นและตรวจสอบรำยละเอียดเรื่องรำวของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรขออนุญำต อนุมัติ หรืออ่ืนๆ ที่เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอ ก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  วินิจฉัย สั่งกำร 
 ๘.  งำนอบรม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มส่งเสริม     
กำรจัดกำรศึกษำ 
 ๙.  จัดท ำ KM (Knowledge  Management)ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๑๐.จัดท ำระบบข้อมูล สำรสนเทศ ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๑๑.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

2) นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 46   
 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คนที่ 2 และปฏิบัติหน้ำที่ 
                   (ก) ศึกษำ  วิเครำะห์  ส่งเสริม สนับสนุน  และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
          (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
          (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร  ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน  
          (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดกับนโยบำยและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ       /(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำร... 
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          (จ) ส่งเสริมจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
          (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว  สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร  ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี  
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำร  ประชำธิปไตย  วินัยนักเรียน  กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน  และงำน
กิจกำรนักเรียนอื่น 

(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
3) นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 25  
 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คนที่ ๓  และปฏิบัติหน้ำที่ 
         (ซ)  ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         (ฌ)  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรม ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์
และช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสม 
         (ญ)  ประสำน  ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
         (ฎ)  ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                  (ฐ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

4.1) งำนธรุกำร : สำรบรรณ 
๔.1.๑ นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร ต ำแหน่งเลขที่    

อ 25 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนสำรบรรณ  มคีณะท ำงำนดัง ต่อไปนี้ 
           1 นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร หัวหน้ำ 

  2 นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม  ต ำแหน่ง ครูธุรกำร  ช่วยรำชกำร   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้         
          งำนธุรกำร : งำนสำรบรรณ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

  -  รับ – ส่งหนังสือ      
  -  กำรประชุมภำยในกลุ่ม 
  -  ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ 

๔.๒ กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
4.๒.๑)  นำงนษุย์นภำ  พิทยำรักษ ์  ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ต ำแหนง่เลขที ่อ 46  ปฏบิตัิ

หนำ้ที ่หวัหนำ้กลุม่งำนสง่เสรมิคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  มีหนำ้ที ่ควบคุม ก ำกับ ตดิตำม ตรวจสอบงำนส่งเสรมิ
คุณภำพกำรจดักำรศกึษำ ผูร้บัผดิชอบหลักและมีคณะท ำงำนดงั ต่อไปนี้ 

 1. นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    หัวหน้ำ 
       2. นำงสำวธัญญำรัตน์ ศำลำงำม  ต ำแหน่ง ครูธุรกำร  ช่วยรำชกำร   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้  
    1.กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

(๑) งำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
๑)  งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ      
 -  กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
 -  กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ   /- กำรตรวจสอบวุฒิ... 
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 -  กำรตรวจสอบวุฒิ กำรรับรองควำมรู้ และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 -  กำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ 

   ๒)  กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล 
   ๓)  กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่พิเศษ 
   4)  งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
   5)  งำนรับนักเรียน และกำรจัดท ำแผนกำรรับนักเรียน 
   6)  กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์ 
   7)  กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 

     (2)  งำนกำรศึกษำนอกระบบ 
   ๑)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
   ๒)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพ ปวช. 

3)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำ 
ในระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 (๓)  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำ ร่วมวำงแผนและก ำหนด

แนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
         2.  งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนระดับขั้นพ้ืนฐำน 
         3.  งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 
             -  กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์     
 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์  (สอวน.) 
             -  กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ  โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์ 
        -  กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 
       -  กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
        -  กำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษำต่อโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
   -  งำนโครงกำร “เด็กดีมีที่เรียน” 
  4.  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
            -  งำนเก็บค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
  5.  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  6.  งำนจัดกำรศึกษำส ำหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
           7.  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       (7.1) งำนส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
       (7.2) งำนส่งเสริม  กำรจดักำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.  งำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ 
       (8.๑) งำนวิเทศสัมพันธ์ 
         /(8.2) งำนโครงกำร... 
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       (8.๒) งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
4.2.๒) นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร  ต ำแหน่งเลขที่  

อ 25  ปฏิบัติหน้ำที่  และเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยมีคณะท ำงำนดังต่อไปนี้ 
          1. นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหนง่ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร         ผู้รับผิดชอบหลัก 

 2. นำงสำวกัณฑมำศ  แช่มแร่ม ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     (1)  งำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
  (2)  งำนประกวดโครงงำนทุนพลเอกเปรม  ติณสูลำนนท์ 
  (3)  งำนควบคุมภำยในของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  (4)  งำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
  (5)  งำนรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปี 
      (6)  งำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  (7)  งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
  (8)  งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
       -  สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน  และพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
  (9)  งำนโครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
  (๑0)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๔.๓) กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
๔.๓.๑) นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 46   

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน  และมีคณะท ำงำนดัง ต่อไปนี้ 
      1. นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร          หัวหน้ำ 

      ๒. นำยวัชรำ  พงำตุนัดถ์  ต ำแหน่ง  ครูธุรกำร  ช่วยรำชกำร    ผู้ช่วย 

               ๓. นำยภัทรชัย  พ่ึงตน  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
       (๑)  งำนส่งเสริมกำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 

        (๒)  งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
        (๓)  งำนป้องกันอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
        (๔)  ปฏิบัติงำนร่วมกับ  หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงสำธำรณสุข  กระทรวงกลำโหม  
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงพลังงำน หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 (5)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วำงแผนเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับงำนที่
รับผิดชอบ 
 (6)  ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และ 
นักศึกษำวิชำกำรทหำร  เช่น  กำรพัฒนำหลักสูตร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  กำรฝึกอบรม  กิจกรรมค่ำย 
พักแรม  กิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถำนศึกษำ เป็นต้น 
         /(7) ส่งเสริมให้มกีำร... 
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  (7)  ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษำวิชำกำรทหำร  เช่น  กำรอบรม  กำรสัมมนำ  จัดอบรมทักษะเฉพำะวิชำ  ในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ใน
สถำนศึกษำ เป็นต้น         

  (8)  สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำ
ทหำร  ตำมกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ระดับจังหวัด  ระดับภำค  ระดับชำติ  และระดับโลก 

  (9)  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ  เพ่ือก ำหนดแผนงำน/โครงกำร  แนวทำง  ในกำร
พัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  ในฐำนะเลขำนุกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  (๑0)  ส่งเสริมให้มีกำรสอบและประเมินวิชำพิเศษลูกเสือ 
  (11)  ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ  ลูกเสือสดุดี  และเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ เป็นต้น 
  (12)  ด ำเนินกำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
  (13)  กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น 
  (14)  ประสำน  ติดตำม  นิเทศ  ประเมินผล  สุรปผล  และสรุปงำนกำรด ำเนินงำน  กิจกรรม

ลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักวิชำกำรทหำรของหน่วยงำนในสังกัด  และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

  (15)  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรขอเปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร 
  (16)  กำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม และกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ 

        (17)  ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  เช่น  กำรพัฒนำหลักสูตร  กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  กำรฝึกอบรม  กิจกรรมค่ำยพักแรม  กิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ใน
สถำนศึกษำ เป็นต้น 
        (18)  ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  เนตรนำรี  เช่น  กำรอบรม กำรสัมมนำ จัด
อบรมทักษะเฉพำะวิชำ  ในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ในสถำนศึกษำ เป็นต้น 
        (19)  สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  เนตรนำรี  ตำมกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ระดับจังหวัด  ระดับภำค  ระดับชำติ  และระดับโลก 
        (๒0)  สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก  และเยำวชน ในกำรส่งเสริม
ภำวะผู้น ำ  ทักษะป้องกันตัว  กำรช่วยเหลือสังคม  และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
        (21)  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ  เพ่ือก ำหนดแผนงำน/โครงกำร  แนวทำง  ในกำร
พัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ในฐำนะเลขำนุกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        (22)  ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/กอง  ลูกเสือ-เนตรนำรี  เช่นกำรจัดท ำและจัดเก็บทะเบียน  เป็นต้น 
        (23)  ส่งเสริมให้มีกำรสอบและประเมินวิชำพิเศษลูกเสือ 
        (24)  กำรด ำเนินกำรจัดเก็บเงินค่ำบ ำรุงกิจกรรมลูกเสือตำมแนวทำง/ กฎระเบียบที่ก ำหนด 
        (25)  ประสำน  ติดตำม  นิเทศ  ประเมินผล  สุรปผล  และสรุปงำนกำรด ำเนินงำน  กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนำรี  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
        (26)  กำรขออนุญำตเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี  นอกสถำนศึกษำ 
        (27)  กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ 
          /(28) ประชำสัมพันธ์... 
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        (28)  ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำทำงเว็บไซต์  
Facebook เป็นต้น 

        (29)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
4.3.2) นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร  ต ำแหน่งเลขที่  

อ 25  ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน  และเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยมีคณะท ำงำนดังต่อไปนี้ 
 1. นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหนง่ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร         ผู้รับผิดชอบหลัก 

 2. นำงสำวกัณฑมำศ  แช่มแร่ม ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
 (1)  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
 (2) งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 (3) งำนส่งเสริมประกวด/แข่งขัน/เรียงควำม/สุนทรพจน์/ค ำขวัญ ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
 (4) กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 (5) งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์  เพศศึกษำ  และกำรตั้งครรภ์  ก่อนวัยอันควร 
 (6) ประสำน  ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
       -  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ  เช่น  ดนตรี  กำรแสดงกำรท่องเที่ยว  
งำนอดเิรกต่ำง ๆ 
       -  กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ 
 (7)  งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
       -  ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำทะเบียน 
 (8)  งำนส่งเสริมงำนสหกรณ์โรงเรียน 
 (9)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงสำธำรณสุข  กระทรวงมหำดไทย  
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ  กระทรวงวัฒนธรรม  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4.๔) กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 
     ๔.๔.1)  นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร  ต ำแหน่ง

เลขที่ อ 25  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ  เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีคณะท ำงำนดัง ต่อไปนี้ 
     1. นำงสำวปำณิศำ  สมมี ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ช่วยรำชกำร   หัวหน้ำ 
     2. นำงสำวกัณฑมำศ  แช่มแร่ม  ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
              (๑)  งำนส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
         -  งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
         (๒)  งำนควำมมั่นคงของชำติ 
          (๒.๑)  งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำ และป้องกันตนเอง (อพป.) 

       (๒.๒)  งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) 
       (๒.๓)  งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน 

            (3)  งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
         -  ประชุมยำเสพติดประจ ำเดือน    /- กำรรำยงำนผลกำร... 
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         -  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด 
         -  To Be Number One 
         -  อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

(4)  งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
๔.๔.2)  นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 46   

ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ  เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีคณะท ำงำนดัง ต่อไปนี้ 
   1. นำงนุษย์นภำ  พิทยำรักษ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        หัวหน้ำ 

    ๒. นำยวัชรำ  พงำตุนัดถ์  ต ำแหน่ง  ครูธุรกำร  ช่วยรำชกำร   ผู้ช่วย 

    3. นำงสำวธัญญำรัตน์  ศำลำงำม   ต ำแหน่ง  ครูธุรกำร  ช่วยรำชกำร  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
           (1)  งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) และงำนในฐำนะศูนย์เสมำรักษ์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร       
         (2)  งำนเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
         (3)  งำนออกตรวจสถำนบันเทิง สถำนประกอบกำร หอพัก และร้ำนเกมส์ 
         (4)  งำนออกตรวจร่วมกับภำคีเครือข่ำยจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเทศกำล และวันส ำคัญต่ำง ๆ 
         (5)  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ 
          (6)  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์วิทยุสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
         (7)  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เครื่องหมำยตอบแทนและอนุโมทนำบัตร         
        (8)  งำนเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 
        (9)  งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        (10)  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
        (11)  งำนกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำนักเรียน 
        (12)  งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 
         -  โครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
        (13)  งำนสงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ/อุบัติภัยต่ำง ๆ 
        (14)  ปฏิบัติงำนร่วมกับ  หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงมหำดไทย  กระทรวง
สำธำรณสุข  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
        (๑5)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

11.หนว่ยตรวจสอบภำยใน 
ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับผลผลิต

หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด    
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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1)  - วำ่ง -   นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพเิศษ  มอบหมำย นำงลัดดำวลัย ์ ไชยยำ  ต ำแหนง่  
นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร  ปฏบิตัหินำ้ที่แทนผู้อ ำนวยกำรหนว่ยตรวจสอบภำยใน เปน็หนว่ยงำนใน
ก ำกับผูอ้ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศกึษำ มหีนำ้ทีแ่ละรบัผดิชอบงำน ดงันี้ 
     1.1) รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยในสูงมำกเป็นพิเศษ 
ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ หรือวิจัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรก ำหนดลักษณะมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ 
งำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญกำร
สูงมำก ซึ่งต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเป็นพิเศษส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33 
    1.2) ประเมินผล วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ   

   1.3) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว,จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี , เสนอโครงกำรและ
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

   1.4) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรตรวจสอบภำยในประจ ำ สหวิทยำเขต แล้วน ำเครือข่ำยด ำเนินกำร
ตรวจสอบสถำนศึกษำเพ่ือให้สำมำรถบริหำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

   1.5) ควบคุม ก ำกับ กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วย
ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ด้ำนงำนตรวจสอบ และด้ำน
งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 

   1.6) ออกแบบ จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบหรือกระดำษท ำกำรในกำรตรวจสอบในแต่ละประเด็น
ตรวจสอบ 

   1.7) ตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 (Operational Audit) กำรเงินกำรบัญชี(Financial Audit) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ(Compliance Audit) กำร
ด ำเนินงำน(Performance Audit) สำรสนเทศ (Information Technology Audit)  
กำรบริหำร (Management Audit) และ งำนตรวจสอบพิเศษ(Special Audit) ที่ได้รับมอบหมำย กำรเงินและบัญชี 
กำรด ำเนินงำนและควบคุมภำยในของ 
    1.8) ตรวจสอบกำรบริหำรงำนพัสดุและกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ,ตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
เกี่ยวกับกำรควบคุม กำรใช้ประโยชน์ กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
     1.9) ตรวจสอบงบเดือน ใบส ำคัญคู่จ่ำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  
    1.10) ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินกำรบัญชี เพื่อให้มีควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของ
ข้อมูลด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และ สถำนศึกษำในสังกัด 
เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดท ำรำยงำนกำร
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรตรวจสอบในระบบ AMSS 
 1.11) สอบทำนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและ
สถำนศึกษำก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เพ่ือ แจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทรำบและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปีรำยงำน สพฐ. สตง. ภำยในเดือนกันยำยน     
ของทุกปี       
 1.12) สอบทำนระบบควบคุมภำยในของ สพม.33 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 1.13) งำนนโยบำยและโครงกำรอ่ืนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        

1.14) รวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร/ผลงำนและจัดประชำสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มอ ำนวยกำร 
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1.15) ในวันท ำกำรช่วงเวลำ 15.00-16.30 น. เชิญผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เป็นประธำน 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ     
หรือวินิจฉัยสั่งกำร 

1.16) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบภำรกิจของหน่วย 
ตรวจสอบภำยใน แก่หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
ข้อมูลตัวเลขทำงกำรเงิน บัญชีมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ และกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ  
กฎหมำย ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติต่ำงๆ  และมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 

1.17) งำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2) นำงลดัดำวลัย ์ ไชยยำ  ต ำแหนง่  นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้    
     2.1) งำนธุรกำรและสำรสนเทศของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.2) ตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำและสถำนศึกษำ         
     2.3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง 
ควำมโปร่งใส ในกำรจัดหำพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัด 
เพ่ือให้มี กำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดท ำรำยงำน 
กำรตรวจสอบ และติดตำมผลกำรตรวจสอบ  
     2.4) ตรวจสอบงบเดือน ใบส ำคัญคู่จ่ำยในส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัด 
     2.5) ตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินของสถำนศึกษำที่จัดส่งมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป แล้วรำยงำนสรุปผลกำรตรวจและผลกำรวิเครำะห์เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำทุกเดือน 
     2.6) สอบทำนระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด 
     2.7) จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.8) งำนตรวจสอบกำรขออนุมัติจัดเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
     2.9) ออกแบบ จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบหรือกระดำษท ำกำรในกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน ด้ำน
บัญชีและด้ำนกำรปฏิบัติงำนพัสดุในประเด็นที่ท ำกำรตรวจสอบ 
     2.10) งำนนโยบำยและโครงกำรอ่ืนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
     2.11) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกับระเบียบ กฎหมำย แนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนงบประมำณ ด้ำน
กำรเงิน ด้ำนกำรคลังและด้ำนบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดหรือผู้มำขอรับบริกำรอ่ืนๆ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติต่ำงๆ และมีกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ 
              2.12) ปฏิบัติหนำ้ที่เลขำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.13) สรุปและจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำนกำรคลัง ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบัญชี 
และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนอ่ืนๆ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อบุคคล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

    2.14) งำนอ่ืนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  - งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

        /ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย... 
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 ให้ผู้ได้รับมอบหมำยงำนตั้งใจปฏิบัติรำชกำร มุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
รำชกำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำล  หำกเกิดปัญหำใดในทำงปฏิบัติให้รำยงำน       
ผู้ควบคุม ผู้ดูแล ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นตอน เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 

 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่  25   มิถุนำยน  พ.ศ. 2561  

สั่ง  ณ  วันที่  25  มิถุนำยน  พ.ศ. 256๑ 

                             

 

(นำยส ำเริง  บุญโต) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


