
    

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ที ่ 164/2561 

เรื่อง  กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 
 ---------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
ในสังกัด ได้รับกำรเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับมอบหมำยงำนใหม่ และได้รับมอบหมำยงำนเพ่ิมเติม 
จำกเดิม จึงต้องปรับเปลี่ยนภำรกิจหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

อนึ่ง  ค ำสั่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่เกี่ยวกับ 
กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด ที่ขัดแย้งกับค ำสั่งนี้  
ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 
 

 

 
   (นำยจัตุพร  บุญระดม) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มอ านวยการ 

 
1.  นางสาวอ าไพ  แดนขุนทด  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

  2.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง วินิจฉัยสั่งกำร และแก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มอ ำนวยกำรให้เป็นไป 

ตำมระเบียบ กฎหมำย และมติคณะรัฐมนตรี 
  3.  บริหำร วำงแผน กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 

  4.  ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอ ำนวยกำร 

     4.1  งำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     4.2  งำนช่วยอ ำนวยกำร 
     4.3  งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
     4.4  งำนยำนพำหนะ 
     4.5  งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     4.6  งำนประสำนงำน 
     4.7  งำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
     4.8  งำนประชำสัมพันธ์ 
     4.9  งำนสวัสดิกำรสวัสดภิำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  5.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     5.1  งำนจัดระบบบริหำร 
     5.2  งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 

  6.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนช่วยอ ำนวยกำร 
     6.1  งำนรับ - ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
      6.2  งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน 

 7.  งำนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำง (นักกำรภำรโรง, แม่บ้ำน และยำมฯ) 
  8.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
  9.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต  5 
  10.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกรของ 
สพป.นครรำชสีมำ เขต  5 
  11.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 2.  นางสาวจินตนา  ตอพันดุง  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
 2.  ผลิตข้อมูลข่ำวสำร จดหมำยข่ำว ท ำเนียบบุคลำกร วำรสำรประชำสัมพันธ์ของ สพป.นครรำชสีมำ  

เขต 5 

 3.  บันทึกภำพภำรกิจของผู้บังคับบัญชำและกิจกรรมตำมโครงกำรของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
และโครงกำรของโรงเรียนในสังกัด 

 4.  ติดตำม น ำเสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับภำรกิจและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด  

สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และประชำสัมพันธ์ทันตำมก ำหนดเวลำพร้อมน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ 

 5.  สร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ภำยนอกและภำยในองค์กร ประสำนงำนสื่อมวลชน 

ในกำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
 6.  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
 7.  พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด และประสำนควำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด 

 8.  งำนบริกำรข้อมูล ข่ำวสำร จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรฯ 

 9.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 10.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ  

เขต 5 
 11.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกรของ  

สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  12.  ปฏิบัติงำนแทน  นำงสำวศิริลักษณ์  เมียกขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรได้ 
  13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 3.  นางสุมาลี  บุญมาหล้า  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 2.  งำนกองทุนสวัสดิกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
      2.1  จัดท ำงบทดลอง งบดุล งบก ำไรขำดทุน กองทุนสวัสดิกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
      2.2  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเงินของกองทุนสวัสดิกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

 3.  งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนสวัสดิกำรเงินกู้ 
     3.1  โครงกำร ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อำศัยของข้ำรำชกำรสมำชิก กบข. 
     3.2  โครงกำรเงินกู้ตำมมำตรกำรส่งเสริมธุรกิจอสังหำริมทรพัย์ของรัฐบำล สวัสดิกำรสินเชื่อ 100% 
     3.3  โครงกำรเงินกู้สวัสดิกำร แบบไม่มีเงินฝำก 
     3.4  โครงกำรสวัสดิกำรสินเชื่อเพ่ือกำรพัฒนำชีวิตครู 
     3.5  โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้แก่สมำชิกคุรุสภำ  (ช.พ.ค., ช.พ.ส.) 
     3.6  โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูฯ 
     3.7  ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำปี 
  4.  กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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 5.  งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6.  งำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
      6.1  กำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
      6.2  กำรสรรหำคณะกรรมกำรติตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
      6.3  กำรสรรหำคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  7.  ดูแล ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดพื้นที่ภำยในอำคำรส ำนักงำน 

 8.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 9.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ  

เขต 5 
 10.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกร 

ของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  11.  ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวอ ำไพ  แดนขุนทด กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 4.  นางสาวศิริลักษณ์  เมียกขุนทด  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนสำรบรรณ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
     1.1  งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
     1.2  งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
     1.3  งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
     1.4  งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
     1.5  งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
     1.6  งำนส ำเนำหนังสือรำชกำร ระเบียบ ค ำสั่ง หนังสือเวียนทั้งภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
และสถำนศึกษำ 
  2.  งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2.1  งำนค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
     2.2  งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2.3  งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA) 

 3.  งำนประชุมภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
     3.1  กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่กลุ่มอ ำนวยกำร 
      3.2  กำรประชุมลูกจ้ำงในสังกัด 

 4.  งำนประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
     4.1  งำนขอควำมอนุเครำะห์จ ำหน่ำยต่ำง ๆ 
     4.2  งำนบริจำค อนุโมทนำบุญกฐิน ผ้ำป่ำ 

 5.  จัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำเดือนทุกเดือน 
และประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 
  6.  กำรประชุมทีมบริหำรและประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 7.  ดูแล ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำของส ำนักงำน 
 8.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

  9.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 
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 10.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกรของ 
สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  11.  ปฏิบัติงำนแทน  นำงสำวจินตนำ  ตอพันดุง  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 5.  นางสาวเพ็ญนภา  รวยสูงเนิน  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้มีหน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  งำนสำรบรรณกลุ่มอ ำนวยกำร  สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
     1.1  งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
     1.2  งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
     1.3  งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
     1.4  งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
     1.5  งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

 2.  ปฏิบัติหน้ำที่งำนยำนพำหนะ 
     2.1  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร 
     2.2  กำรขออนุมัติจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร 
     2.3  กำรตรวจสภำพรถยนต์รำชกำร 
     2.4  กำรขออนุญำตต่อทะเบียนรถยนต์รำชกำร 

 3.  รำยงำนมำตรกำรประหยัดพลังงำน (e-Report) 
 4.  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 5.  กำรประกันชีวิตหมู่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 

  6.  กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  7.  กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  8.  ควบคุม ดูแล และกำรขออนุญำตให้ห้องประชุม 
  9.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

 10.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 

 11.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกร 
ของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  12.  ปฏิบัติงำนแทน นำยอนุศักดิ์  ดอนประสิม  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 6.  นายอนุศักดิ์  ดอนประสิม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
     1.1  งำนรักษำควำมปลอดภัย สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

     1.2  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 2.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ 
     2.1  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร 
     2.2  กำรขออนุมัติจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร 
     2.3  กำรตรวจสภำพรถยนต์รำชกำร 
     2.4  กำรขออนุญำตต่อทะเบียนรถยนต์รำชกำร 
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  3.  โครงกำรกู้สินเชื่อวิทยฐำนะเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สิน 
 4.  งำนควบคุมภำยใน 
 5.  มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ 
และขอรับบริกำรทุกวันพฤหัสบดี 
 6.  ดูแล ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดพื้นที่บริเวณโดยรอบส ำนักงำน 
 7.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 
 8.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกร ของ สพป.
นครรำชสีมำ เขต 5 
  9.  ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวเพ็ญนภำ  รวยสูงเนิน กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 7.  นางสาวปัทมาภรณ์  ขอสูงเนิน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ  ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา  
เขต 5 ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  2.  งำนสำรบรรณ ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
     2.1  งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
     2.2  งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
     2.3  งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
     2.4  งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
     2.5  งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
     2.6  งำนส ำเนำหนังสือรำชกำร ระเบียบ ค ำสั่ง หนังสือเวียนทั้งภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
และสถำนศึกษำ 

 3.  กำรจัดงำนวันส ำคัญ งำนประเพณีต่ำง ๆ 
 4.  สมุดเยี่ยม สมุดตรวจรำชกำร  สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

 5.  งำนจัดส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์ 
 6.  งำนกำรควบคุมบัญชีกำรลงเวลำมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 

  7.  งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ กำรขออนุญำตใช้ห้องประชุมของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  8.  งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

 9.  งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทรัพยำกร 
ของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  10.  จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งด้ำนตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 
  11.  ปฏิบัติงำนแทน นำยศรำวุฒิ  เพมขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 8.  นายสุพิชัย  แชกขุนทด  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3 ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  1.  ดูแลท ำควำมสะอำด ดูแลจัดโต๊ะเก้ำอ้ี และควบคุมเครื่องเสียงเมื่อมีกำรประชุม บริเวณบ้ำน
นักพัฒนำ และห้องประชุมบุญพัฒนำ และให้ล็อคกุญแจทุกครั้งหลังกำรใช้ห้องประชุม 
  2.  งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ กำรขออนุญำตใช้ห้องประชุมของส ำนักงำนฯ 

 3.  ดูแล รักษำ และเบิกจ่ำยพัสดุส ำนักงำนและซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  4.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรเก่ียวกับสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ของส ำนักงำนฯ 

 5.  เปิด - ปิด  ประตูทำงเข้ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  6.  เปิด - ปิด  ไฟฟ้ำใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
  7.  ท ำหน้ำที่เชิญธงชำติขึ้น – ลง  เวลำ  08.00  น. และ เวลำ  18.00  น.  ตำมล ำดับ 

 8.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร, งำนส ำเนำเอกสำร และดูแลรักษำเครื่องอัดส ำเนำ  
(คนที่ 1) ให้พร้อมใช้งำนเสมอ 

 9.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  10.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 11.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน 
ได้ทันที และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
  12.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง  ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของ 
ทำงรำชกำร 

 13.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  14.  ปฏิบัติงำนแทน  นำยศักดำ  งำมขุนทด และ นำยศรำวุฒิ  เพมขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 

 15.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  9.  นายศักดา  งามขุนทด  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ดูแลท ำควำมสะอำด ดูแลจัดโต๊ะเก้ำอ้ี และควบคุมเครื่องเสียงเมื่อมีกำรประชุม หอประชุมคูณ
พัฒนำ  และให้ล็อคกุญแจหอประชุมทุกครั้งหลังกำรใช้ 
  2.  ท ำหน้ำที่เชิญธงชำติขึ้น - ลง  เวลำ  08.00  น. และ เวลำ  18.00  น.  ตำมล ำดับ 

 3.  บริกำรยกน้ ำดื่มขึ้นชั้นบนอำคำรส ำนักงำน 
 4.  ดูแล รวบรวมขยะจำกอำคำรส ำนักงำน ชั้น 2 ไปไว้บริเวณหน้ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  

เพ่ีอรอให้รถขยะเทศบำลด่ำนขุนทดมำเก็บไปทิ้ง 
 5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร, งำนส ำเนำเอกสำร และดูแลรักษำเครื่องอัดส ำเนำ  

(คนที่ 3) ให้พร้อมใช้งำนเสมอ 
  6.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 7.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน 
ได้ทันที และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
  8.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง  ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของทำง
รำชกำร 

 9.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
 10.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 11.  ปฏิบัติงำนแทน  นำยสุพิชัย  แชกขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
 12.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 10.  นายศราวุฒิ  เพมขุนทด  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  1.  ติดต่อประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกธนำคำรที่เกี่ยวข้อง วันละ 2 รอบ 
     1)  ช่วงเช้ำ      เวลำ  10.00 น.  2)  ช่วงบ่ำย     เวลำ  15.00 น. 
  2.  งำนจัดส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์ 

 3.  ดูแลท ำควำมสะอำดภำยในและบริเวณโดยรอบ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 (ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
อ ำเภอ(เดิม)) 

 4.  บริกำรยกน้ ำดื่มขึ้นชั้นบนอำคำรส ำนักงำน 
 5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร, งำนส ำเนำเอกสำร และดูแลรักษำเครื่องอัดส ำเนำ  

(คนที่ 2) ให้พร้อมใช้งำนเสมอ 
 6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
 7.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 8.  บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ำของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ทุกวัน 
 9.  มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ

และขอรับบริกำรทุกวันศุกร์ 
 10.  ปฏิบัติงำนแทน  นำยสุพิชัย  แชกขุนทด, นำยศักดำ  งำมขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
 11.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 11.  นายสาโรจน์  ย้ิมพังเทียม  พนักงานราชการ  ต าแหน่ง นักการภารโรง  ให้มีหน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณพุทธสถำนอนุสรณ์เกษียณ 59, หลวงพ่อคูณ และคุณย่ำโม 
  2.  ดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณทำงเข้ำส ำนักงำน (บริเวณหน้ำป้ำยส ำนักงำน, ด้ำนข้ำงตู้ยำม) 

 3.  ดูแล บ ำรุง รักษำต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ไม้ยืนต้น  ตกแต่งสวนหย่อม  ตัดหญ้ำให้สวยงำม 
อยู่เสมอบริเวณโดยรอบ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

 4.  ดูแล รวบรวมขยะจำกอำคำรส ำนักงำน ชั้นล่ำง  ไปไว้บริเวณหน้ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
เพ่ีอรอให้รถขยะเทศบำลด่ำนขุนทดมำเก็บไปทิ้ง 

 5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร, งำนส ำเนำเอกสำรและดูแลรักษำเครื่องอัดส ำเนำ 
ให้พร้อมใช้งำนเสมอ 
  6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  7.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
  8.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน 
ได้ทันที และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
  9.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง  ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของทำง
รำชกำร 

 10  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  11.  ปฏิบัติงำนแทน  นำยชิด  หอขุนทด  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 

 12.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 12.  นายชิด  หอขุนทด  ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณพุทธสถำนอนุสรณ์เกษียณ 59, หลวงพ่อคูณ และคุณย่ำโม 
  2.  ดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณทำงเข้ำส ำนักงำนทั้งสองด้ำน (บรเิวณหน้ำป้ำยส ำนักงำน,  
ด้ำนข้ำงตู้ยำม) 

 3.  ดูแล บ ำรุง รักษำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ตกแต่งสวนหย่อม ตัดหญ้ำให้สวยงำม 
อยู่เสมอ บริเวณโดยรอบ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

 4.  ดูแล รวบรวมขยะจำกอำคำรส ำนักงำน ชั้นล่ำง  ไปไว้บริเวณหน้ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
เพ่ีอรอให้รถขยะเทศบำลด่ำนขุนทดมำเก็บไปทิ้ง 

 5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร, งำนส ำเนำเอกสำร 
  6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  7.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  8.  ปฏิบัติงำนแทน  นำยสำโรจน์  ยิ้มพังเทียม  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  9.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 14.  นางกนกกร  มณีจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่อำคำรส ำนักงำน ชั้น 2 ตลอดแนว 
  2.  ดูแลท ำควำมสะอำดห้องแม่บ้ำน/ห้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอำด พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
  3.  ดูแลท ำควำมสะอำดชุดกำแฟ  แก้วน้ ำดื่ม/จำน ช้อน และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
  4.  ท ำควำมสะอำดกระจกบริเวณท่ีรับผิดชอบ  อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
  5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชี
จัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  6.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 7.  มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ
และขอรับบริกำรทุกวันอังคำร 
  8.  ปฏิบัติงำนแทน นำงนิภำพร  นำชีวำน และ นำงประถม  คูณขุนทด กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  9.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 15.  นางประถม  คูณขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ดูแลท ำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย - หญิง ในอำคำรส ำนักงำน 
  2.  ดูแลท ำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย - หญิง (ใกล้บ้ำนนักพัฒนำ) 
  3.  ดูแลท ำควำมสะอำด ดูแลจัดโต๊ะเก้ำอ้ี  บริเวณหอประชุมคุณพัฒนำ 
  4.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชี
จัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  5.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 6.  มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ
และขอรับบริกำรทุกวันพุธ 
  7.  ปฏิบัติงำนแทน  นำงกนกกร  มณีจันทร์ และ นำงนิภำพร  นำชีวำน  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  8.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 16.  นางนิภาพร  นาชีวาน  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่อำคำรส ำนักงำน ชั้น 1 ตลอดแนว 
  2.  ดูแลท ำควำมสะอำดห้องแม่บ้ำน/ห้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอำด พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
  3.  ดูแลท ำควำมสะอำดชุดกำแฟ - แก้วน้ ำดื่ม/จำน - ช้อน และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
  4.  ท ำควำมสะอำดกระจกบริเวณท่ีรับผิดชอบ  อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
  5.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรถ่ำยเอกสำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชี
จัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
  6.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 7.  มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ
และขอรับบริกำรทุกวันจันทร์ 
  8.  ปฏิบัติงำนแทน  นำงประถม  คูณขุนทด และ  นำงกนกกร  มณีจันทร์  กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  9.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

17.  นายภัทรวุฒิ  เอ้ืองค าประเสริฐ  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 2.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่พร้อม 
ใช้งำนได้ทันที และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
 3.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของ 
ทำงรำชกำร 
 4.  ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มอ ำนวยกำร ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เมื่อไม่ได้รับมอบหมำย 
ให้ขับรถไปรำชกำร 
 5.  ปฏิบัติหน้ำที่ในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร เมื่อได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
โดยให้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบเช่นเดียวกับวันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 
 6.  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำด ตรวจสภำพรถยนต์ หมำยเลข นม 5445 นครรำชสีมำ  
และท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีจอดรถส ำนักงำน 

 7.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
18.  นายอ านาจ  ชุมพร  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5   

ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 2.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน
ได้ทนัที  และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
 3.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของทำง
รำชกำร 
 4.  ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มอ ำนวยกำร ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  เมื่อไม่ได้รับมอบหมำยให้ขับรถ 
ไปรำชกำร 
 5.  ปฏิบัติหน้ำที่ในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร เมื่อได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
โดยให้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบ เช่นเดียวกับวันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 
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 6.  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำด ตรวจสภำพรถยนต์ หมำยเลข นง 1155 นครรำชสีมำ 
และท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีจอดรถส ำนักงำน 

 7.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

19.  นายสิงห์ขร  พลขุนทด  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  ขับรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ให้มีกำรบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 2.  ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงสภำพเครื่องยนต์ตำมหลักเกณฑ์คู่มือกำรใช้รถให้มีสภำพที่ 
พร้อมใช้งำนได้ทันที และมีอำยุกำรใช้งำนยืนยำว 
 3.  ท ำควำมสะอำดและตรวจสภำพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนน ำเข้ำเก็บไว้ ณ ที่เก็บรถยนต์ของ 
ทำงรำชกำร 
 4.  ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มอ ำนวยกำร ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เมื่อไม่ได้รับมอบหมำยให้ขับรถ
ไปรำชกำร 
 5.  ปฏิบัติหน้ำที่ในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร เมื่อได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
โดยให้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบ เช่นเดียวกับวันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 
 6.  ดูแล รักษำ ท ำควำมสะอำด ตรวจสภำพรถยนต์ หมำยเลข นง 1155 นครรำชสีมำ และ 
ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จอดรถส ำนักงำน กรณี นำยอ ำนำจ  ชุมพร ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 

 7.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
20.  นายสมชาย  ครึนสันเทียะ  พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักการภารโรง  ให้มีหน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ดูแลท ำควำมสะอำดภำยในและบริเวณโดยรอบ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

(ศูนย์ประสำนงำนอ ำเภอโนนไทย) 
 2.  ดูแล บ ำรุง รักษำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ตกแต่งสวนหย่อม ตัดหญ้ำให้สวยงำม 

อยู่เสมอ บริเวณโดยรอบ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 (ศูนย์ประสำนงำนอ ำเภอโนนไทย) 
 3.  บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ำของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 (ศูนย์ประสำนงำนอ ำเภอโนนไทย)  

 4.  ท ำหน้ำที่เชิญธงชำติขึ้น - ลง   เวลำ  08.00  น.  และเวลำ 18.00  น. ตำมล ำดับ 
 5.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร วัสดุสิ่งของตำมบัญชีจัดสรรของเจ้ำของเรื่อง 
 6.  ดูแล รักษำ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 7.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1.  นางสมพิศ  นันทสิริพร  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับและ 
ตำมระบบขอบข่ำยกรอบภำรกิจของงำน 
  2.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่เกี่ยวข้อง 
  3.  บริหำรงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ตำมขอบข่ำย/ภำรกิจ 
ได้แก่ 
     3.1  งำนธุรกำร 
     3.2  กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
     3.3  กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
     3.4  กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
     3.5  กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
     3.6  งำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

 4.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

งานธุรการ 
 2.  นางพิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนธุรกำร 

ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่

อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในงำนธุรกำร ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม 
 2.  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่ม 
 3.  ศึกษำ วิเครำะห์สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ

ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.  งำนรับ งำนส่ง งำนจัดท ำหนังสือรำชกำรภำยในกลุ่ม 
 5.  ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำน 

ของกลุ่ม 
 6.  ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม ให้ข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
 7.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำน 

  8.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
  9.  กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน และผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง 
 10.  กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(1) และ (2) 
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  11.  งำนเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
 12.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 3.  นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ปฏิบัติหน้ำที่ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง ก่อนน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำลงนำม 
 2.  กำรจัดท ำข้อมูลจ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู เพื่อวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
 3.  กำรจัดท ำปริมำณงำน คุณภำพ และรำยละเอียดของสถำนศึกษำ 
 4.  กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 

 5.  ควบคุมอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 6.  กำรจัดสรรอัตรำต ำแหน่งและกำรยุบเลิกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 7.  ตรวจสอบอัตรำต ำแหน่งว่ำง เพื่อมอบให้งำนสรรหำเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน 
 8.  กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรปรับขนำดก ำลังคนภำครัฐ 
 9.  กำรจัดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
 10.  กำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงประจ ำ 
 11.  กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง เปลี่ยนสำยงำน และปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
 12.  กำรปรับต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนให้ได้ตำมคุณวุฒิ 
 13.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 4.  นางณัฐนรี ศิริ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 

ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครูเชี่ยวชำญ และครูเชี่ยวชำญพิเศษ 
 2.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เชี่ยวชำญ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญพิเศษ 
 3.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำเชี่ยวชำญ 
 4.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ  ศึกษำนิเทศก์ 
ช ำนำญกำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ และศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญพิเศษ 
 5.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญพิเศษ 

 6.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญพิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เชี่ยวชำญ 

 7.  กำรประชุมเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ประเมินด้ำนที่ 3 ทุกสำยงำน 
 



14 
 

 8.  กำรรำยงำนข้อมูลกำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ประจ ำเดือน ให้ สพฐ.เพ่ือเตรียมเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ ทุกสำยงำน 
 9.  กำรขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งและขอเลื่อน และแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

 10.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 5.  นางสาวพัชรี  รอดเข็ม  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม 
 2.  งำนสอบแข่งขันและกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครู 
 3.  งำนคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
 4.  งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครู ซึ่งมีหน้ำที่สอนภำยในหน่วยงำนสถำนศึกษำ 

ทั้งในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5.  งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำร

สถำนศึกษำและสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
 6.  งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 7.  กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้สอน 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 6.  นางสอ้ิง  สุขพงษ์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  งำนรับสมัครสมำชิก กบข./กสจ./ประกันสังคม 
 2.  งำนพนักงำนรำชกำร สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ลำออก ประเมินพนักงำนรำชกำร  

และเลื่อนค่ำตอบแทน 
 3.  งำนธุรกำร สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และลำออก 
 4.  งำนสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว 
 5.  งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6.  งำนเกษียณอำยุรำชกำรและควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำร และกำรจัดงำนมุทิตำจิต 
 7.  งำนลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 8.  งำนบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 9.  กำรขอหนังสือรับรองกำรเป็นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 

 10.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 7.  นางอัจฉริยาพร วัชรวิทยานนท์ ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบตัิหน้ำที่ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ ก่อนน ำเสนอบังคับบัญชำ 
ลงนำม 

 2.  กำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 3.  กำรจัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
 4.  กำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5.  กำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 6.  กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 
 7.  กำรจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.ศ.ค.16 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8.  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ย้ำย ลำออกจำกรำชกำรและถึงแก่กรรม 
 9.  กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
 10.  กำรเพ่ิมวุฒิ/ปรับวุฒิกำรศึกษำ 
 11.  กำรเปลี่ยนแปลงประวัติ 
 12.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 8.  นางสุรัตน์ ช่วยงาน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  กำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำน 
 2.  กำรจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และ น ำส่งใบประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 3.  กำรควบคุมวันลำของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนและลูกจ้ำงในสังกัด 
 4.  กำรขออนุญำตกำรลำและเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
 5.  กำรควบคุมวันลำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
 6.  กำรส ำรวจวันลำประจ ำปีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
 7.  งำนขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
 8.  ข้ำรำชกำรครูถึงแก่กรรม 
 9.  กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 
 10.  กำรขออนุญำตลำอุปสมบท 
 11.  กำรขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ 
 12.  กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
 13.  กำรขออนุญำตมีอำวุธปืนไว้ครอบครอง 
 14.  กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
 15.  กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 
 16.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (KPI Report System : KRS) 
มิติภำยใน ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 
 17.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 9.  นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ให้มีหน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยผู้สอน สำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และสำยส ำนักงำน 

 2.  งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
 3.  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี และจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือน

ข้ำรำชกำรเพิ่มเติมระหว่ำงปี 
 4.  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำง 

ลูกจ้ำงประจ ำเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
 5.  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะประจ ำปี และจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำ เงินวิทยฐำนะ

เพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
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  6.  งำนขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
  7.  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน 
  8.  กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
  9.  กำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  10.  กำรจัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
  11.  กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 
  12.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
10.  นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานันท์  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวินัย 

และนิติกำร ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่

อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ในกลุ่มงำนวินัยและนิติกำร ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
 2.  ศึกษำวิเครำะห์ สำเหตุกำรกระท ำผิดวินัย กำรสร้ำงวินัย จริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
 3.  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ตรวจสอบกลั่นกรองงำนในกลุ่มงำนวินัย และนิติกำร 
 4.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวินัยและพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและลูกจ้ำง 

 5.  จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและป้องกันกำรกระท ำผิด
วินัยของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 6.  ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำวินัย จริยธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และลูกจ้ำง 

 7.  ศึกษำ วิเครำะห์ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัด ร้องทุกข์/อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษเพ่ือใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ ข้ำรำชกำรและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบและกำรใช้สิทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 
ในกำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์ 

 8.  รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรงและเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรอุทธรณ์และสิทธิกำรร้องทุกข์และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง
ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
 10.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรจัดระบบกำร จัดเก็บให้บริกำรทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้ง
แจ้งเวียนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 11.  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ 
กรณีท่ีเป็นปัญหำทำงกฎหมำย ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัด 
 12.  ส่งเสริม อบรม แนะน ำให้ควำมรู้พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบวินัย 
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 13.  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเสนอควำมเห็นและด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ 
กำรร้องทุกข์ ร้องเรียน ด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ กำรหำผู้รับผิดทำงละเมิดและกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องติดตำมทวงถำม ให้ผู้ต้องรับผิดช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำร เกี่ยวกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำง 
 14.  ให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ ปรึกษำ แนวทำงกำรต่อสู้คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย 
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน ในกรณีข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ถูกจับคุมขัง ถูกฟ้องคดีอำญำ ถูกฟ้องคดีแพ่ง 
ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระท ำละเมิด 
 15.  กำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร และพระรำชบัญญัติวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง 
 12.16  สืบหำหลักทรัพย์ตำมค ำร้องของหน่วยงำนอ่ืน และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรสืบหำหลักทรัพย์ 
 12.17  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

11.  นางสาวพัชรี  หมายเหนี่ยวกลาง ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ศึกษำวิเครำะห์ สำเหตุกำรกระท ำผิดวินัย กำรสร้ำงวินัย จริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
 2.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวินัยและพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและลูกจ้ำง 
 3.  จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและป้องกันกำรกระท ำผิด
วินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4.  ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำวินัย จริยธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำง 
 5.  ศึกษำ วิเครำะห์ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัด ร้องทุกข์/อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษเพ่ือใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบและกำรใช้สิทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 
ในกำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์ 
 6.  รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรงและเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรอุทธรณ์และสิทธิกำรร้องทุกข์และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง
ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
 8.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรจัดระบบกำร จัดเก็บให้บริกำรทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้ง
แจ้งเวียนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 9.  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ 
กรณีท่ีเป็นปัญหำทำงกฎหมำย ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัด 
 10.  ส่งเสริม อบรม แนะน ำให้ควำมรู้พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบวินัย 

 11.  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเสนอควำมเห็นและด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ 
กำรร้องทุกข์ ร้องเรียน ด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ กำรหำผู้รับผิดทำงละเมิดและกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องติดตำมทวงถำม ให้ผู้ต้องรับผิดช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำร เกี่ยวกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำง 
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 12.  ให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ ปรึกษำ แนวทำงกำรต่อสู้คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย 
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน ในกรณีข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ถูกจับคุมขัง ถูกฟ้องคดีอำญำ ถูกฟ้องคดีแพ่ง 
ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระท ำละเมิด 
 13.  กำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร และพระรำชบัญญัติวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง 
 14.  สืบหำหลักทรัพย์ตำมค ำร้องของหน่วยงำนอ่ืน และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรสืบหำหลักทรัพย์ 
 15.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มนโยบายและแผน 

  1.  นางเจริญ  ใสผุดผ่อง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่
และให้มีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
   1.1  ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  1.2  ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนและหนังสือรำชกำรในกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนน ำเสนอ 
ผู้บังคับบัญชำ 

 1.3  ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เป็นไป 
ตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
 2.  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 

  กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
(งบลงทุน) 
  2.1  แจ้งนโยบำยแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรจัดตั้ง 
งบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
  2.2  สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณเสนอเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 

  2.4  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ 
  2.5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตทั้ง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  2.6  จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี / จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณ 
  2.7  น ำค ำของบประมำณเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.8  ติดตำม ประเมนิผลและรำยงำน 
   3.  งำนจัดสรรงบประมำณ 

      กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
       3.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
       3.2  วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
       3.3  แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหรือสถำนศึกษำ 

รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง 
       3.4  ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหรือสถำนศึกษำ รวมทั้ง 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำโครงกำรรองรับ และรวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
      3.5  สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหรือสถำนศึกษำ รวมทั้ง 

หน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
      3.6  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
 4.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 2.  นางวนาสวรรค์  ช่างเกวียน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
      กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน และเสนอของบประมำณในกรณีเร่งด่วน 
  1.1  แจ้งนโยบำยแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรจัดตั้ง 
งบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
  1.2  สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณเสนอเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
  1.4  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
  1.5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต 
ทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  1.6  จัดท ำค ำของบประมำณ / จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณ 
  1.7  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 

 2.  กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น 
  2.1  ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกส ำหรับ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ 
  2.2  วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สถำนศึกษำเสนอฯ เพ่ือมิให้มีควำมซ้ ำซ้อนในรำยกำร 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
  2.3  เสนอผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบในกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ 
  2.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ ให้สถำนศึกษำรับทรำบ  
เพ่ือด ำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป 
  2.5  รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำท่ีระดมทรัพยำกร 
ทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก 
  3.  งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ) 
  3.1  ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำน 
จำกสถำนศึกษำ 
  3.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจ ำปี 
  3.3  วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผล ต่อเงื่อนไขควำมส ำเร็จ
ของงำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณ เป็นเงินเหลือจ่ำย 
  3.4  ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย 
  3.5  จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด 
  3.6  เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
ต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
  4.  ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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   3.  นางสาวสุภารัตน์   คูณขุนทด  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
     กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน และกำรเสนอของบประมำณในกรณีเร่งด่วน 
  1.1  แจ้งนโยบำยแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรจัดตั้ง 
งบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
  1.2  สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณเสนอเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
  1.4  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรจัดตั้งงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
  1.5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต 
ทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ 
   1.6  จัดท ำค ำของบประมำณ / จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณ 
  1.7  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
  2.  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
  2.1  แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งส ำรวจและรำยงำนข้อมูล 
  2.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
  2.3  ประชุมด ำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย แผนงำน/
โครงกำรที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  2.4  เสนอขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.5  จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
  2.6  รำยงำนคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 3.  กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
    3.1 วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจ ำปี เพ่ือให้เป็นแนวทำงกำร                   

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
    3.2  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณ ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำโดย

ยึดผลผลิตของแผนงบประมำณ 
    3.3  ก ำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำนและเสนอแนะแนวทำงกำร 

ด ำเนินงำนให้สถำนศึกษำ 
    3.4  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหำ 

งบประมำณและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เพื่อจัดท ำเอกสำรแผน ฉบับร่ำงเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 

    3.5  แจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
   3.6  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

 4.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
    4.  นางปราณีต  ศรีส าโรง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏบิัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
  1.1  วิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  1.2  ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  1.3  พัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้และบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.5  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.  งำนพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำร (ICT Network) 
  2.1  ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  2.2  พัฒนำรูปแบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร 
  2.3  ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 
  2.4  จัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้มีกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีระบบป้องกันควำมเสี่ยงต่อระบบเครือข่ำยฯ ที่อำจจะเกิดขึ้น 

  2.5  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 3.  งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Education Management Information System 

: EMIS) 
  3.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนของส่วนกลำง เช่น  โปรแกรม DMC   
(ข้อมูล 10 มิ.ย. และข้อมูล 10 พ.ย.), M-OBEC, GIS โดยวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำมเวลำและเงื่อนไข 

  3.2  จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศจำกโปรแกรมข้ำงต้น  เพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุม 
ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  3.3  ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       3.4  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร 

 4.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   5.  นางสาวสุปราณี  บุญรอด  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  งำนจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำร 
  1.1  ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยและแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ  
และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  1.2  ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

  1.3  จัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.4  ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  1.5  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 2.  งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร(Education Management Information System : 
EMIS) 

  2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนของส่วนกลำง เช่น โปรแกรม DMC สิ้นปี 
กำรศึกษำ B-OBEC โดยวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำมเวลำและเง่ือนไข 

  2.2 จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  2.3 ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.4 ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 

  2.5 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร 

 3.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  6.  นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน และให้มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
   1.1  วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัดรวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.2  ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.3  วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ 
  1.4  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    1.5  จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อม 
และควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
  1.6  เสนอ กพท. พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.7  เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.8  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  2.  งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.1  ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.2  ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  2.3  วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และประเมินสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ                  
School Mapping  
  2.4  ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และค่ำนิยมองค์กำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.5  ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
  2.6  น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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  2.7  เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 
  2.8  สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.9  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3.  งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  3.1  ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
        3.2  ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร 
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.3  ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.4  จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  3.5  น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.6  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 
  3.7  ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
  3.8  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
  3.9  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  4.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
   7.  นางสาวมะลิดา  หงษท์อง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  1.1  ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

    1.2  จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
แผนก ำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อก ำกับติดตำมเร่งรัดให้มี
กำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผน 
  1.3  จัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม ชัดเจนและ 
สะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง 
  1.4  เสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนก ำกับติดตำมต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
  1.5  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และจัดท ำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสำธำรณชน 

 2.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
  2.1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   1)  ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
   2)  ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
   3)  ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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   4)  สรุปผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   5)  แจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปปรับปรุงพัฒนำงำน 
   6)  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  2.2  ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1)  ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดท ำรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
   2)  สร้ำงแบบประเมินแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   3)  ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
  2.3  ประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1)  ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   2)  สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   3)  ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
   4)  สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
   5)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1  ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.2  ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
  3.3  ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3.4  จัดท ำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
  3.5  ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
  3.6  เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนที่ได้จำกกำรวิจัยและส่งเสริมให้น ำไปใช้  
ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 4.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
    8.  นางศจี  จิตสุข  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

 1.  กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  1.1  ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  1.2  กำรประสำนแผนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศและตรวจรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและแผน 
  1.3  จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  1.4  วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
  1.5  แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน 
  1.6  กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 2.  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
  2.1  จัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม ชัดเจน 
และสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง 
   2.2  เสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนก ำกับติดตำมต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
    2.3  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และจัดท ำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสำธำรณชน 

 3.  งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  3.1  ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 

และบูรณำกำรศึกษำระดับจังหวัด 
  3.2  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.3  เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  3.4  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรด ำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ 
  3.5  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
ยุทธศำสตร์และบูรณกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  3.6  ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัด 
  3.7  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 4.  งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  4.1  ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเก่ียวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน  
และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  4.2  ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึง 
บริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 
  4.3  จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำม 
เห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.4  ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง 
  4.5  ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 5.  วำงแผนกำรจัดชั้นเรียน 
  5.1  ส ำรวจประชำกรวัยเรียนจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำ 
ของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบ 
  5.2  รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
  5.3  จัดท ำแผนและเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
  5.4  ประสำนกำรจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
  5.6  รำยงำนผลกำรจัดที่เรียนของนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  6.  ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
   9.  นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปฏิบัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ) 
  1.1  เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ 
  1.2  รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.3  แจ้งกลุ่ม และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณด ำเนินกำร 
  1.4  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 2.  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  2.1  ศึกษำแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
  2.2  จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ 
เสนอต่อองค์คณะบุคคล เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือใช้ประกอบ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.3  ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำมติกำรประชุม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรฯ ไปใช้ในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำงำนเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล 
  2.4  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มงานธุรการ 
 3.  งำนสำรบรรณ 
  3.1  น ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน รับ-ส่ง  

หนังสือรำชกำร 
  3.2  รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแลกำรรับ-ส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-Filing กลุ่มงำนนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ โดย 
   1)  รับงำนจำกกลุ่มอ ำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ส่งทำงระบบ e-Filing 
   2)  เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม เพ่ือมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
   3)  เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ 
   4)  เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
   5)  ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำม 
  3.3  ตรวจสอบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบำยและแผนและควบคุม 
กำรส่งหนังสือรำชกำรจำกกลุ่มนโยบำยและแผน 
  3.4  ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน 
  3.5  สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข 
อย่ำงต่อเนื่อง 
  4.  งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
  4.1  ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนโยบำย 
และแผนหน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน 
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  4.2  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกงำนระบบกำรต่อเชื่อมเทคโนโลยีภำยในส ำนักงำน ท ำให้ระบบ 
มีประสิทธิภำพ 
  4.3  ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำย
และแผนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนทั่วไปทรำบ 
  4.4  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร 
  5.  งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
  5.1  ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5.2  จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.3  เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำแจ้งต่อบุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
  5.4  จัดประชุมและจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน 
  5.5  สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  6.  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม 
  6.1  กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เก่ียวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ 
  6.2  กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
  6.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้ 
  6.4  สรุปและรำยงำนผล 

 7.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

 
    1.  นางเรณู    วัดโต  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
         2.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง วินิจฉัยสั่งกำร และแก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และมติคณะรัฐมนตรี 
   3.  ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
บริหำรสินทรัพย์ 
   4.  ปฏิบัติงำนร่วมกัน หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
   5.  บริหำรงำน วำงแผน กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
3 กลุ่มงำน คือ 
       1)  งำนกำรเงิน 
       2)  งำนบัญชี 
       3)  งำนพัสดุ 
   6.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ      
พ.ศ. 2560 มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   7.  วิเครำะห์ภำรกิจของงำนที่จะใช้เงินก่อน ว่ำเป็นของกลุ่มใดและให้ก ำหนดกิจกรรมย่อยของผู้ใช้
เงินให้ถูกต้องในกำรตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS 
   8.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)   
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   9.  อนุมัติรำยกำรตั้งเบิกส ำหรับส่วนรำชกำร P1,  P2  (ปลดบล็อกฏีกำเบิกจ่ำยเงิน) 
   10.  จัดท ำตัวชี้วัดด้ำนกำรเงินและบัญชี พร้อมด้วยจัดท ำมำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงบประมำณตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 
   11.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงวิภำ  นำจำน ท ำกำรแทนคนที่ 1,  
นำงรัตนำ  กลิ่นสูงเนิน  ท ำกำรแทนคนที่ 2,  นำงพรรณทิพำ  ประวันตำ  ท ำกำรแทนคนที่ 3 
   12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 2.  นางวิภา  พิมพ์จินดา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ  ให้มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มอ ำนวยกำร ล ำดับที่ 1 กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   2.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน 
   3.  วิเครำะห์ภำรกิจของงำนที่จะใช้เงินก่อนว่ำเป็นของกลุ่มใด และให้ก ำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของ
ผู้ใช้เงินให้ถูกต้องในกำรตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS 
   4.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
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   5.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินบ ำนำญทุกกรณี 
   6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงินบ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำใน
สังกัด ทุกกรณี 
   7.  ด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
   8.  จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
   9.  น ำเงินส่งคลัง พร้อมบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ 
   10.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำรทุกกรณี 
   11.  จัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร 
   12.  ด ำเนินกำรกันเงินงบประมำณไว้เบิกเหลื่อมปี และกำรขอขยำยเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันใน
ระบบ GFMIS และจัดส่งรำยงำนให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   13.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงแก่ผู้เก่ียวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   14.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงจุฑำรัตน์  สิริภูริภำกร ท ำกำรแทน 
คนที่ 1,  นำงสำวบรรจง  งำมพลกรัง  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   15.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  3.  นางจุฑารัตน์  สิริภูริภากร  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินบ ำนำญทุกกรณี 
   3.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงินบ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ ใน
สังกัด ทุกกรณี 
   4.  ปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
   5.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนที่จ่ำยควบกับเงินเดือน (ทุกกรณี) 
   6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินค่ำจ้ำงประจ ำ เงิน กสจ. (ทุกกรณี) 
   7.  ด ำเนินกำรเบิกเงินพนักงำนรำชกำรและส่งเงินสมทบ (ทุกกรณี) 
    8.  ด ำเนินกำรเบิกเงินรำงวัลประจ ำปี 
   9.  ด ำเนินกำรจัดท ำงบรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินทุกประเภท (จ่ำยสิ้นเดือน) 
   10.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   11.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงแก่ผู้เก่ียวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   12.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ให้  นำงวิภำ  นำจำน  ท ำกำรแทนคนที่ 1, 
นำงสำวบรรจง  งำมพลกรัง  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  4.  นางสาวบรรจง  งามพลกรัง  ต าแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนด่านขุนทด ช่วยราชการ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้รับบ ำนำญ ในสังกัด 
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   3.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตรแบบ One Stop Service  
ให้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขต และข้ำรำชกำรบ ำนำญ ในสังกัด  
   4.  ด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองสิทธิ์ค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้รับ
บ ำนำญ ในสังกัด 
   5.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรในสังกัด 
   6.  วิเครำะห์ภำรกิจของงำนที่จะใช้เงินก่อนว่ำเป็นของกลุ่มใด และให้ก ำหนดรหัสกิจย่อยของผู้ใช้เงิน
ให้ถูกต้องในกำรตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS 
   7.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ในส่วนงำนที่เก่ียวข้อง 
   8.  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   9.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงจุฑำรัตน์  สิริภูริภำกร  ท ำกำรแทน 
คนที่ 1,  นำงสำวกัลยรัตน์  แก้วสุรินทร์  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   10.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
       5.  นางสาวกัลยรัตน์  แก้วสุรินทร์  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์  ช่วยราชการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ท ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   2.  ด ำเนินกำรพิมพ์เช็คด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเช็คเงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ 
เงินงบประมำณแทนกัน  เงินทดรองรำชกำร และเงินอ่ืน ๆ ทุกประเภท 
   3.  ด ำเนินกำรจ่ำยเช็ค และโอนเงินเข้ำบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์ 
   4.  จัดท ำทะเบียนคุมเช็คเงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ  เงินงบประมำณเบิกแทนกัน 
 และเงินอ่ืน ๆ ทุกประเภท 
   5.  รวบรวมเอกสำร หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เพ่ือรวบรวมส่งมอบให้งำนบัญชีทุกวันที่มีกำรจ่ำยเช็ค  
หรือโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ (เฉพำะรำยกำรจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร) 
   6.  วำงฎีกำเบิก-จ่ำยเงินค่ำวัสดุ/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   7.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินมัดจ ำประกันสัญญำ 
   8.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ใช้สอย ของโครงกำร ทุกประเภท 
   9.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ใช้สอย ของส ำนักงำน ทุกประเภท 
   10.  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำชกำร ออกใบรับใบส ำคัญ ล้ำงหนี้เงินยืมรำชกำร 
   11.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   12.  แจ้งกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร กรณีจ่ำยตรง พร้อมส่งหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ  
ที่จ่ำยให้เจ้ำหนี้ และเรียกรับหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) จัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
   13.  กรณี ไม่ได้รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ตำมก ำหนดเวลำ ให้ท ำหนังสือแจ้ง
สรรพำกรพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนประกอบแนบในงบเดือน  
   14.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงแก่ผู้เก่ียวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   15.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้  นำงวิภำ  นำจำน  ท ำกำรแทนคนที่ 1, 
นำงสำวบรรจง  งำมพลกรัง  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   16.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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  6.  นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์อุบล  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหาญ ช่วยราชการ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ท ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   2.  วิเครำะห์ภำรกิจของงำนก่อนว่ำเป็นของงำนใดภำยในกลุ่ม พร้อมจัดส่งงำนให้แต่ละงำนทำง 
Smart Area และทำงข้อมูลกระดำษ 
   3.  จัดท ำเวบไซด์กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีแบบฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อสะดวก 
ในกำรค้นหำ 
   4.  ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลงบเงินอุดหนุน ที่ สพฐ. โอนเงินอุดหนุนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ
สถำนศึกษำทุกประเภท พร้อมรวบรวมใบเสร็จไว้ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
   5.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน งบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทุกแผนงำน ผลผลิต โครงกำร 
   6.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินมัดจ ำประกันสัญญำ 
   7.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
   8.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภท 
   9.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบิกแทนกัน 
   10.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคทุกประเภทของโรงเรียนในสังกัด และของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
   11.  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ รับหลักฐำน ออกใบรับใบส ำคัญ จัดส่งงำนบัญชี 
   12.  วำงฏีกำเบิก-จ่ำยเงินค่ำวัสดุ/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   13.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ใช้สอย ของโครงกำร ทุกประเภท 
   14.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ใช้สอย ของส ำนักงำน ทุกประเภท 
   15.  แจ้งกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร กรณีจ่ำยตรง พร้อมส่งหนังสือรับรองกำรหักภำษี  
ณ ที่จ่ำยให้เจ้ำหนี้ และเรียกรับหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) จัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
   16.  กรณี ไม่ได้รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ตำมก ำหนดเวลำ ให้ท ำหนังสือแจ้ง
สรรพำกร พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนประกอบแนบในงบเดือน  
   17.  ให้ค ำปรึกษำชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง 
ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   18.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ให้ นำงสำวกัลยรัตน์  แก้วสุรินทร์  
ท ำกำรแทนคนที่ 1,  นำงสำวบรรจง  งำมพลกรัง  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   19.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  7.  นางพรรณทิพา  ประวันตา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ล ำดับที่ 3 กรณีไม่อยู่  
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   2.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนบัญชี 
   3.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (ระบบ 
GFMIS) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   4.  ตรวจสอบกำรตั้งเบิกในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตำมรหัสงบประมำณ รหัสกิจกรรมหลัก และงบ
รำยจ่ำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้โอนเงินงบประมำณมำให้ใช้จ่ำย 



33 
 
   5.  ด ำเนินกำรจัดท ำ ควบคุม ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด และรำยงำนเงิน
ประจ ำงวดส่วนจังหวัด ด้วยระบบเอกสำร (ระบบมือ) และระบบโปรแกรมของ สพฐ. “ระบบสำรสนเทศ เร่งรัดกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” เสนอ สพฐ. และ สตง. 
   6.  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรจ่ำยช ำระ (ZF_53_PM) ในระบบ GFMIS พร้อมลงทะเบียนควบคุม
กำรตัดจ่ำย 
   7.  ด ำเนินกำรล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS และตรวจสอบรำยละเอียดลูกหนี้เงินยืม 
รำชกำรคงค้ำงช ำระกับลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   8.  ด ำเนินกำรอนุมัติรำยกำรตั้งเบิกส ำหรับส่วนรำชกำร P1,  P2  (ปลดบล็อกฏีกำเบิกเงิน)  กรณี 
นำงเรณู  วัดโต  ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
   9.  ด ำเนินกำรควบคุมตรวจสอบบันทึกรำยกำรบัญชีเข้ำโปรแกรมบัญชี พร้อมปรับปรุง ปิดบัญชี และ
จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
   10.  ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรวิเครำะห์รำยกำรบัญชี ใบส ำคัญกำรลงบัญชี และรวบรวมเอกสำร
หลักฐำนฏีกำ ใบส ำคัญประกอบงบเดือน ด้ำนทั่วไป ด้ำนรับ ด้ำนจ่ำย ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือจัดเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัย 
   11.  ด ำเนินกำรวิเครำะห์รำยงำนและตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบบัญชีในระบบ GFMIS และ
ระบบ Manual ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ในเรื่อง 
     1)  เงินสด/เงินฝำกธนำคำร มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
     บัญชีเงินสดในมือ  = รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
     บัญชีเงินฝำกธนำคำร = กำรจัดท ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
     2)  บัญชีสินทรัพย์ถำวรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
     บัญชีพักสินทรัพย์  บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
     3)  รำยงำนกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
     งบทดลองแสดงข้อมูลทำงบัญชี = ถูกต้องตำมดุลบัญชีปกติ 
     4)  กำรจัดท ำบัญชีของส่วนรำชกำรมีควำมเป็นปัจจุบัน 
     บัญชีพักเงินน ำส่ง 
     บัญชีพักรอ  Clearing 
     บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน 
     บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน ำส่ง 
     บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
     บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย 
     บัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย 
     5)  กำรจัดส่งรำยงำนให้ สตง. ภำยในระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
     งบทดลองประจ ำเดือน 
     รำยงำนกำรจัดเก็บและน ำส่งรำยได้แผ่นดินของตนเอง 
     รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
     รำยงำนเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 
     รำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร 
     รำยงำนลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร 
     งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเงินทดรองรำชกำร 
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   12.  ด ำเนินกำรจัดท ำและตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
กำรเงินของส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำย (แบบ สรก.57-1)  เพ่ือส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส่วนรำชกำร
ต้นสังกัด และส ำเนำให้ส ำนักงำนคลังจังหวัด ทรำบ 
   13.  ด ำเนินกำรปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลำดในระบบ GFMIS 
   14.  ด ำเนินกำรตอบข้อทักท้วงเรื่องกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำหรับทุกหน่วยงำนที่เข้ำด ำเนินกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ 
   15.  ด ำเนินกำรโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณเหลือจ่ำยในระบบ GFMIS 
   16.  รำยงำนข้อมูลผ่ำนโปรแกรม Online เพ่ือเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
   17.  รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณหรือสถำนกำรณ์ใช้จ่ำยเงินงบประมำณทุกประเภท 
   18.  ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดด้ำนกำรเงินและบัญชี พร้อมด้วยกำรจัดท ำมำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนงบประมำณ ตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 
   19.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   20.  รับผิดชอบ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีให้ สตง., สพฐ., หน่วยตรวจสอบภำยใน และหน่วยงำนอื่น 
   21.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงสำวรุ่งนภำ  ทองทับ ท ำกำรแทน 
คนที่ 1 นำงสำวปวีร์ทิชำ  แพะขุนทด  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   22.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   8.  นางสาวรุ่งนภา  ทองทับ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  ตรวจสอบเอกสำร หนังสือรำชกำร จำกส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ สพฐ. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
   2.  แจ้งกำรโอนเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณทุกประเภทจำก สพฐ. ให้ผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
   3.  จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด และรำยงำนเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัดด้วยระบบ
เอกสำร (ระบบมือ) พร้อมตรวจสอบกิจกรรมย่อย 
   4.  บันทึกรำยกำรในสมุดเงินสด 
   5.  จัดท ำทะเบียนย่อยรำยได้ทุกประเภท 
   6.  จัดท ำทะเบียนคุมย่อยเงินรำยได้แผ่นดิน และจัดท ำรำยงำนเงินรำยได้แผ่นดิน (ยอดรวมตำมรหัส
รำยได้)  ประจ ำเดือน และจัดส่ง สพฐ. ทุกสิ้นปีงบประมำณ 
   7.  วิเครำะห์รำยกำรบัญชี และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน  
ของส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำย (แบบ สรก.57-1) เพื่อส่งรำยงำนผลให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดระดับกรม  
และส ำเนำให้ส ำนักงำนคลังจังหวัดในท้องที่จังหวัด 
   8.  ล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
   9.  จัดท ำรำยงำนงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท และจัดส่งรำยงำนงบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำรให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดระดับกรม และส ำเนำให้ส ำนักงำนคลังจังหวัด ทรำบทุกบัญชี 
   10.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   11.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจงแก่ผู้เก่ียวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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   12.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงพรรณทิพำ  ประวันตำ  ท ำกำรแทน 
คนที่ 1,  นำงสำวปวีร์ทิชำ  แพะขุนทด  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 9.  นางสาวปวีร์ทิชา  แพะขุนทด  ต าแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข  
ช่วยราชการส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
   1.  รำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกเงินประจ ำวัน 
    - จัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนที่หน่วยงำน 
   2.  รำยงำนสรุปรำยกำรขอเบิกเงินประจ ำเดือนของหน่วยงำน 
    - จัดส่งรำยงำนให้ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
    - จัดเก็บรำยงำนไว้เป็นหลักฐำนที่หน่วยงำน 
   3.  ด ำเนินกำรวิเครำะห์รำยกำรบัญชี และจัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชี 
    1)  ด้ำนทั่วไป (กำรตั้งยอดเจ้ำหนี้ ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย จำกร่ำงฎีกำ) 
    2)  ด้ำนรับ (จำกเงินเข้ำ Statement รำยวัน) 
    3)  ด้ำนจ่ำย (จำกกำรจ่ำยผ่ำนบัญชี สพป.นม. 5 และจ่ำยตรง) พร้อมรำยละเอียดประกอบกำร
จ่ำย 
   4.  ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร หลักฐำน ฏีกำ ใบส ำคัญประกอบงบเดือน 
    1)  ด้ำนทั่วไป 
    2)  ด้ำนรับ 
    3)  ด้ำนจ่ำย 
   5.  ด ำเนินกำรล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS และตรวจสอบรำยละเอียดลูกหนี้เงินยืม
รำชกำรคงค้ำงช ำระกับลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   6  จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
   7.  ด ำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย ทั้งจ่ำยตรงและจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 
   8.  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนงบเดือน 
   9.  สรุปติดตำมเอกสำรกำรวำงเบิกเงินทุกประเภท 
   10.  จัดเก็บต้นขั้วเช็ค ต้นขั้วใบรับใบส ำคัญ และส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
   11.  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   12.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงพรรณทิพำ  ประวันตำ  ท ำกำรแทน 
คนที่ 1 และ นำงสำวรุ่งนภำ  ทองทับ  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
         10.  นางรัตนา  กลิ่นสูงเนิน  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังนี้ 
    1.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ล ำดับที่ 2 กรณีไม่อยู่ หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   2.  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัสดุ 
   3.  รับผิดชอบกำรบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร โปร่งใส ประหยัด
และคุ้มค่ำ 
   4.  ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
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   5.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
   6.  ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำง และควบคุมกำรเบิกเงินงบประมำณ 
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงในระบบ e-GP ของโรงเรียนในสังกัด ทุกแผนงำน ผลผลิต โครงกำร 
   7.  จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   8.  ด ำเนินกำรตรวจสอบ และควบคุมกำรขอเบิกเงินค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K) 
   9.  ด ำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม กำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และกำรขอขยำยเวลำกำรเบิก
จ่ำยเงิน 
   10.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   11.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง ในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง 
   12.  กำรจัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   13.  กำรด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรก่อหนี้ผูกพันให้งำนบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชี 
   14.  กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของสถำนศึกษำ) ที่ขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   15.  กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมำขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมดูแลครอบครองของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 
   16.  ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
   17.  กำรด ำเนินกำรอบรม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจในกลุ่มงำน
บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มำติดต่อ บุคลำกรอื่น และสถำนศึกษำในสังกัด 
   18.  กำรด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรหรือผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   19.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำยวีระชัย  ย่อชัย  ท ำกำรแทนคนที่ 1, 
นำงสมพิศ  เมียกขุนทด  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   20.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  11.  นายวีระชัย  ย่อชัย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 
   2.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
   3.  ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และควบคุมกำรเบิกเงิน
งบประมำณ งบลงทุน ในระบบ e-GP  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ทุกแผนงำน ผลผลิต  โครงกำร 
   4.  ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และควบคุมกำรเบิกเงิน
งบประมำณ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในระบบ e-GP  ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่ ทุกแผนงำน ผลผลิต  โครงกำร 
   5.  กำรด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุ ที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนกลำง  เพ่ือจ่ำยให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และโรงเรียน
ในสังกัด 
   6.  กำรด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
   7.  กำรด ำเนินกำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ 
   8.  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 



37 
 
   9.  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง ในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนงำน 
ที่เก่ียวข้อง 
   10.  ด ำเนินกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ 
   11.  กำรจัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   12.  กำรด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรก่อหนี้ผูกพันให้งำนบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชี 
   13.  กำรด ำเนินกำรอบรม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจในกลุ่มงำน
บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มำติดต่อ บุคลำกรอื่น และสถำนศึกษำในสังกัด 
   14.  กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   15.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงรัตนำ  กลิ่นสูงเนิน ท ำกำรแทน 
คนที่ 1 นำงสมพิศ  เมียกขุนทด  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   16.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   12.  นางสมพิศ  เมียกขุนทด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ให้มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้.- 
   1.  ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 
   2.  ปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
   3.  ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และควบคุมกำรเบิกเงิน
งบประมำณ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในระบบ e-GP ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ทุกแผนงำน 
ผลผลิต โครงกำร 
   4.  ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง งบด ำเนินงำน ในระบบ e-GP ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ทุกแผนงำน ผลผลิต โครงกำร 
   5.  กำรด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีวัสดุส ำนักงำน กำรควบคุม ตรวจสอบ เบิกจ่ำย จัดเก็บวัสดุ ของกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   6.  จัดท ำทะเบียนคุม ด ำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบ กำรรับจ่ำยใบเสร็จรับเงินจำกส่วนกลำง 
   7.  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   8.  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง ในระบบ GFMIS Web Online ในส่วนงำน 
ที่เก่ียวข้อง 
   9.  จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกในส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   10.  กำรด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรก่อหนี้ผูกพันให้งำนบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชี 
   11.  กำรด ำเนินกำรอบรม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจในกลุ่มงำน
บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มำติดต่อ บุคลกรอื่น และสถำนศึกษำในสังกัด 
   12.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
   13.  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงรัตนำ  กลิ่นสูงเนิน ท ำกำรแทน 
คนที่ 1 นำยวีระชัย  ย่อชัย  ท ำกำรแทนคนที่ 2 
   13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.  นางอัมพร  มุ่งพันธ์กลาง  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
         1.  วำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์ ตำมขอบข่ำยและภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ยึดหลักด ำเนินงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ 
         2.  ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
         3.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนนุให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนบุคคล           
วิชำกำร งบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
        4.  จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
โดยประสำนข้อมูลจำกภำยใน หรือภำยนอกองค์กรให้มีข้อมูลเพียงพอ ตรงควำมต้องกำรสะดวกต่อกำรค้นคว้ำ 
เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
        5.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม นิเทศกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       
        6.  ตรวจ กลั่นกรอง เสนอควำมคิดเห็นตำมกรอบงำนที่รับผิดชอบ ก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
        7.  ติดต่อประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำชี้แจงกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งำนที่รับผิดชอบ 
        8.   ก ำหนดหน้ำที่และ/หรือ มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มปฏิบัติงำนต่ำง ๆ   ของส ำนักงำน 
         9.   ด ำเนินกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       10.  สนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       11.  บริหำรงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2.  นายประสพชัย  ฉายขุนทด  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1 เมื่อผู้อ ำนวยกลุ่มไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
และมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
          1.  งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน หลวงพ่อคูณปริสุทโธ 
          2.  งำนควำมมั่นคงของชำติ  
              2.1  งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
                   2.1.1  ด ำเนินกำรฝึกอบรมประชำชนหมู่บ้ำน ในพ้ืนที่ร่วมกับกองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจกัร (กอ.รมน.จังหวดั) ในหมู่บ้ำน อำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
                 21.2  ประชำชนมีควำมตระหนักถึงภัยคุกคำมทุกรูปแบบและตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ 
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ 
            2.2  งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ป.ช.ด.) 
            2.2  งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน    
        3.  ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
            3.1  งำนจัดกำรศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

        3.1.1  มีหน่วยงำน องค์กรรับผิดชอบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในทุกระดับ 
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        3.1.2  มีแผนงำน / โครงกำร ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         3.1.3   มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ทุกระดับ 
        3.1.4  มีระบบกำรติดตำมผล รำยงำนและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำก                       

พระรำชด ำริอย่ำงแพร่หลำยและทั่วถึง 
        3.1.5  มีเครือข่ำยกำรน ำไปใช้ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

และสถำนศึกษำมีผลผลิตที่มีคุณภำพทุกระดับ 
      4.  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
          4.1  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
   4.1.1  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ให้เกิดควำมตื่นตัว 
ในกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่ำงประเทศ หรือกำรขอรับทุนเพื่อกำรศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศ  
  4.1.2  เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำน ประชำสัมพันธ์โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่ำง 
ประเทศ หรือกำรขอรับทุนเพ่ือศึกษำต่อต่ำงประเทศ กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
  4.1.3  จัดท ำฐำนข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรไปสู่
เป้ำหมำย 
          4.2  งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
  4.2.1  กำรส่งเสริมให้นักเรียน สถำนศึกษำ ครู อำจำรย์ในสังกัดได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับโครงกำรและวิธีด ำเนินกำร 
  4.2.2  กำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภำครัฐ และเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร 
  4.2.3  กำรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
  4.2.4  กำรศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำโครงกำร 
  5.  งำนส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
     5.1  งำนแรงงำนต่ำงด้ำว 
     5.2  ผู้อพยพ 
     5.3  บุคคลไร้สัญชำติ 
     5.4  หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร์ 
  6.  กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์ 
      6.1  ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
                     6.2  ส ำรวจ และจัดท ำข้อมูลเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธ์ 
                     6.3  แต่งตั้งคณะท ำงำนและประชุมแก้ไขปัญหำ 
                     6.4  จัดกำรศึกษำ ตำมควำมเหมำะสม ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                     6.5  ติดตำม ตรวจสอบ สรุป และแก้ไขปัญหำผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                     6.6  รำยงำนผล 
  7.  งำนสนับสนุนกำรพัฒนำโดยใช้อุดมกำรณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง11 
  8.  งำนจัดกำรศึกษำส ำหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
  9.  งำนนโยบำยอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 3.  นางมธุริน  แผลงจันทึก  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.  งำนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     1.1  กำรจัดท ำระบบ แผนงำน / โครงสร้ำง และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ชัดเจน 
               1.2  ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               1.3  ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
   1)  กำรรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล 
   2)  กำรคัดกรองนักเรียน 
   3)  กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
   4)  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
   5)  กำรส่งต่อ 
               1.4  ติดตำม ประเมินผล ให้กำรช่วยเหลือกนักเรียนที่พบปัญหำ 
     1.5  สรุป / รำยงำนผล 
           2.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดทุกประเภทในสถำนศึกษำ  
   2.1  ส ำรวจข้อมูล และด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล จ ำแนกสถำนะ 
     2.2  วิเครำะห์ข้อมูล ประเมินสถำนกำรณ์    
     2.3  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมควำมส ำคัญ 
     2.4  ด ำเนินกำรประชุมชี้แจง 
     2.5  ทบทวนตรวจสอบข้อมูล 

     2.6  จัดกิจกรรมที่เหมำะสมแต่ละกลุ่มสถำนภำพ 
     2.7  จัดระบบบ ำบัดนักเรียนที่ติดสำรเสพติดและจัดระบบส่งต่ออย่ำงเป็นระบบ 
     2.8  จัดให้มีกำรยกย่องและให้รำงวัลส ำหรับสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นและจัดให้มีกำรแก้ไข       
ปรับปรุงส ำหรับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่ผลงำนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก ำหนด 
     2.9  สรุปผลกำรด ำเนินงำน พร้อมประเมินผล และรำยงำนผลให้กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำธำรณชนทรำบ 
            3.  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กมีควำมสำมำรถ พิเศษ 
     3.1  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลทะเบียนนักเรียนเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มี 
ควำมสำมำรถพิเศษ ของแต่ละโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 

     3.2  ประสำนงำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มี 
ควำมสำมำรถพิเศษกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

     3.3  ศึกษำหำรูปแบบ และเผยแพร่  วิธีกำรจัดกำรศึกษำแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
     3.4  ติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนทุกปีกำรศึกษำ 
      3.5  ประสำนโรงเรียนจัดหำที่เรียนให้เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กมีควำมสำมำรถพิเศษ 

ได้เข้ำเรียนทุกคน 
     4.  งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
     4.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
     4.2  ประชุมชี้แจงนโยบำยและเป้ำหมำยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 
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                 4.3  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพศศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
                 4.4  ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังและเสริมสร้ำงทัศนคติทำงเพศที่เหมำะสม 
ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ครอบครัวและชุมชน 
     4.5  ติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหำร่วมกัน 
     4.6  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
  5.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  6.  งำนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
  7.  งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีงำนท ำของนักเรียน นักศึกษำ ให้มีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
  8.  งำนโครงกำรแว่นสำยตำเพ่ือเด็กยำกจนในชนบท 
  9.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 4.  นางกุลจิรา  ว่องเกษการ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
        1.  งำนจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
     1.1  จัดท ำแผนก ำหนดที่ตั้งสถำนศึกษำ (School Mapping) 

     1.2  กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

      1.3  ส ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียน วำงแผนกำรรับนักเรียนแต่ละระดับโดยค ำนึงถึงโอกำส 
       และควำมเสมอภำคตำมเจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.4  ตรวจสอบและจัดท ำบัญชีรำยชื่อเด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับของสถำนศึกษำ 
                      1.5  ประกำศรำยละเอียดส่งเด็กเข้ำเรียนพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีอำยุ 
       ถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ ก่อนถึงก ำหนดที่เด็กต้อง 

     เข้ำเรียนในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
                          1.6  จัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 

           1.7  รำยงำนกำรรับนักเรียนแต่ละปีกำรศึกษำ 
           1.8  จัดท ำบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พ.รบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้แก่ผู้บริหำร

โรงเรียนทุกคน 
               1.9  ประสำนกับสถำนศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ในกรณีกำรย้ำยนักเรียน ติดตำม
นักเรียนจ ำหน่ำยนักเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
               1.10  ตรวจสอบ ติดตำม สรุปผลกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด 
               1.11  นโยบำยเร่งรัดขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเน้นกำรดูแลให้เด็กและเยำวชน ในวัย
กำรศึกษำภำคบังคับได้เรียนอย่ำงทั่วถึง       
               1.12  โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
               1.13  กำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ แก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน  
ให้ได้เข้ำเรียน      
               1.14  กำรจัดกำรศึกษำเด็กท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชำติไทย 
               1.15  กำรขออนุญำตเพ่ิมจ ำนวนนักเรียนต่อห้อง 
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       2.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
              2.1  กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
      2.1.1  งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
               -  จัดท ำนโยบำยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
              -  จัดตั้งคณะกรรมกำร ประชุม ก ำหนดนโยบำย 
             -  แจ้งสถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
              -  ติดตำมและตรวจสอบกำรรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
             -  สรุปและรำยงำนผลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
      2.1.2  กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล 
             - ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล 
 ครอบครัว ชุมชน สถำบัน สถำนประกอบกำร ฯลฯ 
            - ส ำรวจและจัดท ำระบบข้อมูลเด็กที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขำที่ห่ำงไกล ทุรกันดำร 
           - แต่งตั้ง ประชุมคณะท ำงำน แก้ไขปัญหำจัดให้เด็กได้เข้ำรับกำรศึกษำ 
                              - ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหำ สรุปผล 
                              - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
                     2.1.3  กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่พิเศษ (เฉพำะเขตที่อยู่ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
                     2.1.4  กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 
             -  ส ำรวจและจัดท ำระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 
ในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน 
                             -  แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และ 
เด็กออกกลำงคัน เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัญหำ หำสำเหตุ และวิธีกำรแก้ไขปัญหำ   
                            -  ชี้แจงและแนะน ำแนวทำงปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหำให้สถำนศึกษำรับทรำบและ 
ถือปฏิบัติ 
                            -  ตรวจสอบ ติดตำม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
                            -  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
                   2.2  กำรศึกษำนอกระบบ 
         2.2.1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ            
ตำมอัธยำศัย 
                        2.2.2  กำรให้กำรอนุญำตส ำนักงำน กศน.จัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่มีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถ 
เรียนในระบบได้ 
                        2.2.3  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
                        2.2.4  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
              -  งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและ 
ก ำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
         3.  งำนแผนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
         4.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
         5.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
         6.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 6.  นางโสจิรัตน์  พบขุนทด  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
       1.  งำนส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
     1.1  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
     1.2  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
ในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ 
     1.3  ประสำนงำน สนับสนนุ กำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิดต่ำง เๆพ่ือควำมเป็นเลิศ 
     1.4  ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์  สนำมกีฬำเพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 

     1.5  ส่งเสริมและสนับสนนุกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี นำฎศิลป์ 
กำรแสดง กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกและกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ 
     1.6  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
     2.  งำนโครงกำร/กิจกรรมประกวดต่ำงๆจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ 
     3.  กิจกรรมว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต   
     4.  ด ำเนินงำนกำรป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
     5.  งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 

     5.1  กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 
     5.2  กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
     5.3  กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
               5.4  กำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษำต่อ 
     6.  กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น 
  - กระทรวงมหำดไทย  - กระทรวงวัฒนธรรม 
  - กระทรวงสำธำรณสุข  - กระทรวงพัฒนำกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
  - กระทรวงกลำโหม  - กระทรวงพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
  - กระทรวงแรงงำน  - กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
  - กระทรวงพลังงำน  - ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
     ฯลฯ  
    7.  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
     7.1  งำนทุนกำรศึกษำ และกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำนักเรียน  
     7.2  ศึกษำเงื่อนไขกำรบริหำรเงินทุนตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
     7.3  วำงแผนกำรด ำเนินกำรและแจ้งเงื่อนไขกำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน ตลอดจนรำยละเอียด 
ของกองทุน 
     7.4  แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน 
ที่สมควรได้รับควำมช่วยเหลือ ตลอดจนด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ 
                7.5  กำรโอนเงินทุนหรือกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
     7.6  จัดท ำเอกสำรและรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมเงื่อนไขของกองทุน 
     7.7  ประสำนกำรติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรำยงำนผลกำรเรียนและกำรด ำเนินกำรใช้ทุน 
                7.8  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เครื่องหมำยตอบแทนและกำรตอบขอบคุณหรือนุโมทนำ 
    8.  งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 
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     8.1  พิจำรณำจัดหำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนตำมโอกำส 
     8.2  พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน                                               
ที่สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 
     8.3  ติดตำม ก ำกับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร 
               8.4  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     9.  งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ)   
     9.1  แจ้งสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน 
     9.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรระดับจังหวัด 
     9.3  ประชุมพิจำรณำจัดสรรวงเงินที่ได้รับ 
               9.4  แจ้งสถำนศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ กยศ. 
     9.5  ติดตำม ประเมินผล 
     10.  งำนนโยบำยพิเศษที่ได้รับมอบหมำย 
     11.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  6.  นายชิตชัย  ไชยศิริทรัพย์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
        1.  งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและวินัยนักเรียน 
     1.1  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดกิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   
เกี่ยวกับกระบวนกำรประชำธิปไตยของนักเรียน 
     1.2  สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
     1.3  สนับสนุนให้สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   
ของนักเรียนนักศึกษำ   
     1.4  ส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดท ำโครงกำรเด็กและเยำวชนดีเด่น 
     1.5  จัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กดีเด่น/เด็กและเยำวชนดีเด่น/เด็กที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ และ
น ำเด็กเข้ำพบนำยกรัฐมนตรี ในทุกปี 
           1.6  จัดกิจกรรมกำรประกวดคัดเลือกโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง/โรงเรียนประชำธิปไตย
ตัวอย่ำงต้นแบบ/และโรงเรียนประชำธิปไตยต้นแบบอย่ำงยั่งยืน 
      1.7  ประสำนกำรติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมและกำรประชำสัมพันธ์ 
       2.  งำนสภำนักเรียน ส่งเสริมพัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก เยำวชน 
ในสถำนศึกษำ 
     2.1  ส่งเสริมพัฒนำควำมเข้มแข็งในองค์กรสภำนักเรียน เด็ก และเยำวชนในสถำนศึกษำ 
     2.2  สนับสนุนกำรจัดตั้งสภำนักเรียนในสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัด และระดับชำติ 
     2.3  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงกำรและสมัชชำนักเรียน ในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภำพ 
                2.4   จัดกิจกรรมประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                2.5  จัดกำรประชุมอบรมให้ควำมรู้สภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2.6  กำรติดตำม ก ำกับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร 
     3.  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน 
ทำงศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

     3.1  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.2  กำรยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำ 
     3.3  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
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     3.4  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
     3.5  กำรตัดสิน และรับรองผลกำรศึกษำ 

     3.6  กำรก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.7  กำรยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับ
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     4.1  สร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.2  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4.3  ประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตำมค ำร้องขอ 
     4.4  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.5  ประสำน ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่ำงต่อเนื่อง 
  5.  ประสำนส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
     5.1 งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
               5.2  ส่งเสริมและสนับสนุน กำรสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของระเบียบ 
     5.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               5.4  ส่งเสริม พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
               5.5  รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               5.6  รวบรวมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      5.7  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรพัฒนำ 
  6.  งำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     6.1  ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม เพื่อน ำสู่กำรปฏิบัติ แจ้งหน่วยงำนในสังกัด 
     6.2  จัดท ำทะเบียนข้อมูลคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     6.3  ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   1)  ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในบทบำทและหน้ำที่ สร้ำงควำมร่วมมือ ร่วมใจในกิจกรรมต่ำง ๆ  
        2)  สร้ำงเครือข่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     6.4  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
     6.5  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  7.  ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
               -  โครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กลุ่มกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน 
  8.  โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
  9.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 



46 
 

 7.  นางกฤษณา  พลรักษ ์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1.  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
     1.1  ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นคุณค่ำและควำมจ ำเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
     1.2  ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหำและ
สนับสนุน กำรศึกษำของนักเรียน 
     1.3  ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ     
     1.4  สนับสนุนกำรวิจัยเกีย่วกับพฤติกรรมและกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน 
     1.5  ส่งเสริมให้จัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียนโดยอำศัยกำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล 
               1.6  ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่ำยในกำรเชื่อมโยงให้ค ำปรึกษำ 
ตำมสภำพปัญหำของนักเรียน 
               1.7  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูลเพ่ือกำรแนะแนว 
               1.8  ประสำน ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
               1.9  ปรับปรุง พัฒนำและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนวอย่ำงต่อเนื่อง 
     2.  โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะสู่ชุมชน  
     3.  งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สพฐ. 
     4.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
     5.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 8.  นางสาวอาภาภรณ์  จันทร์ลิ้ม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
      1.  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
     1.1  สร้ำงควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำ บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ของนักเรียน 
     1.2  ส่งเสริมประสำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น 
   1)  โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  

      2)  โครงกำรอำหำรปลอดภัย (อ.ย.น้อย) 
      3)  โครงกำรเด็กไทยท ำได้ 
      4)  โครงกำรเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี 
      5)  โครงกำรฟันสวยยิ้มใส 
      6)  โครงกำรมือสะอำดปรำศจำกโรค 
      7)  โครงกำรควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
      8)  โครงกำรส้วมสุขสันต์ 
      9)  โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
      10)  โครงกำรเด็กไทยแก้มใส 
 ฯลฯ 

                     1.3  ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้ำระวังติดตำมดูแลภำวะ
โภชนำกำร  และสุขำภิบำลรวมถึงกำรสนับสนุนป้องกันโรคระบำด โรคติดต่อที่ร้ำยแรง และกำรจัดหำอุปกรณ์แก่ผู้
พิกำรและด้อยโอกำส 
                  1.4  ประเมิน ติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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     2.  งำนส่งเสริมกำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
              2.1  งำนพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 
                 1)  ศึกษำ วิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับกำรพิทักษ์สิทธิเด็ก   
                          2)  รวบรวมและเผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพิทักษ์สิทธิเด็กให้สถำนศึกษำและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
                          3)  จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน เพื่อติดตำม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจำกกำรถูกละเมิด 
                          4)  ติดตำม วิเครำะห์ผล ดูแลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 
                          5)  สรปุผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 
             2.2  เครือข่ำยคุ้มครองแรงงำนในระบบ 
    3.  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
              3.1 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              3.2  จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม 
ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
              3.3  อบรม – ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ 
              3.4  สร้ำงเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในระดับจังหวัดและเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
              3.5  จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียนและนักศึกษำ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ำรวจ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น 
              3.6  ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ที่เก่ียวข้องในกำรออกตรวจร่วม และกำรจัดระเบียบสังคม 
             3.7  รำยงำนติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหำร่วมกัน       
  4.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
  5.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 9.  นางณัฐธยาน์  กาศธัญการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี้ 
     1.  ท ำหน้ำที่ธุรกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำน 
ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                1.2 ศึกษำวิเครำะห์สภำพของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ออกแบบระบบงำนสำรบรรณ 
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

     1.3 ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน และกลุ่มงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำหน่วยงำน  
และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.4 ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
     1.5 รับผิดชอบระบบงำนสำรบรรณของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.6 งำนเลขำนุกำรภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.7 งำนประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.8  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มทุกสัปดำห์   
     1.9 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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     1.10 ปรับปรุง/พัฒนำ Website ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์  
และทันเวลำ 
  2.  งำนขออนุญำตพำนักเรียน/นักศึกษำ ทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 
  3.  ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 

      3.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดง กำรท่องเที่ยว        
งำนอดิเรกต่ำง ๆ 

      3.2 กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ 
      3.3 กำรจัดงำนวันฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
      3.4 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ 

  4.  งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 
     4.1  กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
     4.2  กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
     4.3  กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
     4.4  กำรซื้อแบบพิมพ์ 
  5.  งำนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

           -  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ให้เหมำะสม ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำทะเบียน 
  6.  งำนกำรควบคุมภำยในของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  7.  งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร 
     7.1  ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรียวุกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร 
      7.2  ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  เนตรนำรียุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และ นักศึกษำ 
วิชำทหำร 
     7.3  สนับสนนุกิจกรรมชุมนมุลูกเสือ เนตรนำรี ของนักเรียนทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ระดับจังหวัด ระดับชำติ และระดับโลก 
     7.4  สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชน   
     7.5  จัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
     7.6  ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือเนตรนำรี และยุวกำชำด 
     7.7  ส่งเสริมให้มีกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือเนตรนำรี และยุวกำชำด 
               7.8  จัดให้มีกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ เนตรนำรี 
     7.9  กำรด ำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกำชำด สมนำคุณ  
     7.10  ด ำเนินกำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
     7.11  ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำค่ำยลูกเสือและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมในค่ำยลูกเสือ 
     7.12  ประสำน ติดตำม นิเทศและประเมินผล สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร 
     7.13  สั่งซื้อ ควบคุม และเก็บรักษำแบบพิมพ์ เอกสำรทำงลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร 
   8.  งำนนโยบำยพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
   9.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       1.  นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 
  1.  ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมทั้งกลั่นกรองงำนศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละกลุ่มงำน
และแต่ละงำนก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 
  2.  งำนพัฒนำบุคลำกรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.  งำนวิเครำะห์ วิจัย และงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   4.  งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   5.  งำนพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน นิเทศทำงไกล และสนับสนุนกำรนิเทศ 
   6.  งำนนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   7.  พัฒนำงำนผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     8.  พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
   9.  พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
   10.  รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   11.  รับผิดชอบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
   12.  ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
            13.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำร 
และกิจกรรม 
              13.1  กำรศึกษำปฐมวัยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
              13.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสันเทียะ และขำมสะแกแสง 
              13.3  โครงกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                      13.4  โครงกำรประกวดเพื่อคัดเลือกหน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่นประสบควำมส ำเร็จที่ประจักษ์
เพ่ือรับรำงวัลอันทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS 
             13.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ทุกศูนย์ 
   14.  งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
    2.  นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน 
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ 2  
เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ แทนคนที่ 1 ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้มีบทบำท 
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้  

 1.  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้วยโอกำสและผู้มีควำม 
สำมำรถพิเศษได้แก่   

 1.1  ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ     

          1.2  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ทั้งในและต่ำงประเทศ    

 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำ
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพของสถำนศึกษำ โดย    

                1.3.1  พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำ
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรได้  

                1.3.2  กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  

 1.4  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และให้ควำมช่วยเหลื่อสถำนศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง       

 1.5 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษผู้ด้วยโอกำส 
และมีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  
           2.1  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

สำระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
     2.2  ศึกษำรวบรวมข้อมูลและจัดท ำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 

ดังนี้   
                2.2.1  ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร   
       2.2.2  รวบรวม ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตร    
     2.3  พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ       
     2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรเฉพำะด้ำน เช่น โรงเรียน 2 ภำษำโรงเรียน
ตำมแนวพุทธโรงเรียนกีฬำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 

    2.5  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School กำรศึกษำที่จัดใน
สถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น    

   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

  2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำร  
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วิจัยในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน  
            2.8  ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
และน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ  
      3.  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  ได้แก่  

   3.1  ศึกษำสภำพปัญหำ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
   3.2  ด ำเนินกำรวิจัยกำรบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้   
   3.3  สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

ของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง   
   3.4  เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู้   
   3.5  น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนด นโยบำยเพื่อพัฒนำงำนบริหำรหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้  

        4.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
          4.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ 
                     4.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์เมืองเก่ำพันชนะ และศูนย์เทพำรักษ์
         4.3  โครงกำร STEM ศึกษำ 
            4.4  โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
            4.5  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรและระบบ INNO-BANK ผลงำนคุณภำพของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
           5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเมืองเก่ำพันชนะ และศูนย์เทพำรักษ์ 
   6. ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
หรือกลุ่มอ่ืน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หน่วยงำนอื่น ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
          3.  นายองอาจ วิชัยสุชาติ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำน
ดังต่อไปนี้  

     1.  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้วยโอกำสและผู้มีควำม 
สำมำรถพิเศษได้แก่   

           1.1.  ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และ 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ     

           1.2  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ทั้งในและต่ำงประเทศ    

           1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำ
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพของสถำนศึกษำ โดย    

                 1.3.1  พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัยกำรศึกษำ
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรได้  
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                 1.3.2  กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  

           1.4  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง       

           1.5  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษผู้ด้อยโอกำส 
และมีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
        2.  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  

         2.1  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สำระ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

         2.2  ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
ดังนี้      

                 2.2.1  ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร   
                 2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตร    
         2.3  พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ       
         2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรเฉพำะด้ำน เช่น โรงเรียน 2 ภำษำ 
โรงเรียนตำมแนวพุทธ โรงเรียนกีฬำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 

        2.5  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School กำรศึกษำ 
ที่จัดในสถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น    

     2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

     2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูล 
จำกกำร วิจัยในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน  
                2.8  ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
และน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ  
     3.  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  ได้แก่  

     3.1  ศึกษำสภำพปัญหำ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
     3.2  ด ำเนินกำรวิจัยกำรบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้   
     3.3  สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้

ของครู ผู้บริหำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง   
     3.4  เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู้   
     3.5  น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนด นโยบำยเพื่อพัฒนำงำนบริหำรหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้  

          4.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
    4.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ 
    4.2  รับผิดชอบศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขุนทด 
    4.3  โครงกำรพัฒนำโรงเรียนดีมีคุณภำพ 
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   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขุนทด 
   6.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
หรือกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4.  นางณัฐนันท์ อรัญญา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
คนที่ 1 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้  

   1.  งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่  
            1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผล และประเมินผล

กำรศึกษำ ทั้งในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
             1.2  ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล 

ในสถำนศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
                   1.3  ศึกษำ วิเครำะห์ รูปแบบ วิธีกำรในกำรพัฒนำแนวทำงกำรวัดผลกและประเมินผล          
ในสถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
                   1.4  จัดท ำคู่มือกำรวัดผลเทียบโอนผลกำรศึกษำ ส ำหรับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2.  งำนส่งเสริมเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่  

        2.1  รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
        2.2  ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ที่มีผู้จัดท ำแล้ว คัดเลือกให้เหมำะสมกับ

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
        2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้ำน

ต่อไปนี้    
      2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  
      2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมประเภทของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
      2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง  
      2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  
      2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และกำรเขียน  
สื่อควำม  
                   2.4  บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำ 

 3.  งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่              
                   3.1  ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ   
                   3.2  ด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
                   3.3  จัดท ำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ  
                   3.4.  เผยแพร่ผล กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
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 4.  งำนท ำสอบทำงกำรศึกษำ ไดแ้ก่                                                                                                          
          4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ   

                  4.2  วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้  ทั้ง 8 กลุ่มสำระ  
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
                  4.3  ก ำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรและ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนด    
                 4.4  ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ   
                 4.5  ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำร สอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้กับ
นักเรียน   
                 4.6  พัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสำรระกำรเรียนรู้ 
           5.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม      5.1  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
         5.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหินดำดห้วยบง และศูนย์ขำมทะเลสอ 
      5.3  โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O - NET) 
          5.4  โครงกำรวัดควำมสำมำรถผู้เรียนระดับชำติ (NT)  
                 5.5  โครงกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียน ด้ำนกำรอ่ำนออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 1 (RT) 
                 5.6  โครงกำรทดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
      5.7  โครงกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 
         5.8  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้นักเรียนรำยบุคคล (โครงกำรโรงเรียนอัจฉริยะจรรยำ) 
   5.9  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมและสมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน 
   5.10  โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรสู่กำรปฏิบัติ 
   5.11  โครงกำรโรงเรียนในฝัน 
   5.12  โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
   5.13  โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
   5.14  โครงกำรกิจกรรมแนะแนว เพื่อศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำ 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหินดำดห้วยบง และศูนย์ขำมทะเลสอ 
   7. ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
หรือกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
        5.  นางณัฐฐินันท์   โอกระโทก ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้  

  1.  งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่  
            1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผล และประเมินผล

กำรศึกษำ  ทั้งในกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
                 1.2  ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล            
ในสถำนศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
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                 1.3  ศึกษำ วิเครำะห์ รูปแบบ วิธีกำรในกำรพัฒนำแนวทำงกำรวัดผลกและประเมินผล             
ในสถำนศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
                 1.4  จัดท ำคู่มือกำรวัดผลเทียบโอนผลกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2.  งำนส่งเสริมเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่  

         2.1  รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
         2.2  ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท ำแล้ว คัดเลือกให้เหมำะสมกับ  

เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
         2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้ำน

ต่อไปนี้    
      2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  
      2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมประเภทของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
      2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง  
      2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และกำรเขียน  
สื่อควำม  
                  2.4  บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำ 

 3.  งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่              
                  3.1  ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ   
                  3.2  ด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
                  3.3  จัดท ำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ  
                  3.4.  เผยแพร่ผล กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 

   4.  งำนท ำสอบทำงกำรศึกษำ ได้แก่                                                                                                          
         4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ   

                 4.2  วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระ           
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
                 4.3  ก ำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร และ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนด    
                4.4  ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ   
                4.5  ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับนักเรียน   
                4.6  พัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ       
ของผู้เรียนทุกกลุ่มสำรระกำรเรียนรู้ 
           5. รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม      
    5.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
         5.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทศพัฒน์ 
      5.3  โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) 
          5.4  โครงกำรวัดควำมสำมำรถผู้เรียนระดับชำติ (NT)  
                 5.5  โครงกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียนด้ำนกำรอ่ำนออกนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
(RT) 
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                 5.6  โครงกำรทดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
      5.7  โครงกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 
         5.7  โครงกำรจัดเก็บบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School 
MIS) 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทศพัฒน์ 
   7.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
กลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           6.  นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
ส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของ 
กลุ่มงำน ดังต่อไปนี้ 

 1.  งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้แก่  
     1.1  ศึกษำ ควำมต้องกำร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   

                1.2  ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำน  
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ   
                1.3  ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยี   
                1.4  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ    
                1.5.  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ    
                1.6  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 2.  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำร 
ศึกษำ ได้แก่   
                2.1  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ    
                2.2  วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ   
             3.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำที่ด ำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย น ำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
            4.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
                4.1  สำระกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
        4.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำกุดพิมำนหนองกรำด และศูนย์ทักษิณด่ำนชัย 
        4.3  โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
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                4.4  โครงกำรโรงเรียนในฝัน 
        4.5  โครงกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)  
           5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำกุดพิมำนหนองกรำดและศูนย์ทักษิณด่ำนชัย 
           6.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
หรือกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา 
       7.  นายภาณุวัฒน์ เอื้องค าประเสริฐ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ รับผิดชอบ ตำมภำระ   
กลุ่มงำน ดังนี้   

 1.  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ ได้แก่  
                  1.1  รวบรวม จัดท ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกำระ
บวนกำรเรียนรู้   
                  1.2  ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
                  1.3  จัดท ำแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
                  1.4  ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และโครงกำรเป็นฐำน ดังนี้   
                      1.4.1  กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น ส่งเสริมฝ่ำยบริหำรเป็นหลักในกำรนิเทศ
ภำยใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร  นิเทศภำยใน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน ำ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศที่มีกำรรวมพลังจำกทุกฝ่ำย   
                        1.4.2  กำรนิเทศโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน เช่น โครงกำรน ำร่อง (Pilot Study) โครงกำร 
ร่วมพัฒนำ (Joint Project) เป็นต้น     
                  1.5.  จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส ำเร็จ 

 2.  งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องและชุมชน  ได้แก่   
                  2.1  ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
                  2.2  จัดท ำแผนกำร ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ       
                  2.3  ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
ที่หลำกหลำย ได้แก่ 
                       2.3.1  พัฒนำห้องเรียน หรือสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้    
                       2.3.2  จัดตั้งและด ำเนินกำรในรูปแบบของเครือข่ำยชุมชน   
                       2.3.3  จัดเวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
                       2.3.4  จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ เป็นต้น      
                  2.4  จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ำย 
กำรนิเทศ 

 3.  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำ ได้แก่   



58 
 

        3.1  จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรนิเทศและติดตำมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

        3.2  ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ       
        3.3  ด ำเนินกำร นิเทศ ติตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ   
        3.4  สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเผยแพร่ 
 4.  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำได้แก่  

      4.1  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ       
      4.2  ด ำเนินกำรวิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                                 
           4.2.1  กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   
           4.2.2  กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล   
           4.2.3  กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ   

                   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 
            5.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
                   5.1  สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
           5.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทศพัฒน์ 
           5.3  โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศ และศักยภำพศึกษำนิเทศก์                   
             6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทศพัฒน์ 
            7.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
หรือกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
           8.  นางสาวพชร ยังให้ผล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ รับผิดชอบ ตำมภำระกลุ่มงำน ดังนี้       
             1.  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ ได้แก่  
                  1.1  รวบรวม จัดท ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกำระ
บวนกำรเรียนรู้   
                  1.2  ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
                  1.3  จัดท ำแผน กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
                  1.4  ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และโครงกำรเป็นฐำน ดังนี้   
                      1.4.1  กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น ส่งเสริมฝ่ำยบริหำรเป็นหลักในกำรนิเทศ
ภำยใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร นิเทศภำยใน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน ำ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศที่มีกำรรวมพลังจำกทุกฝ่ำย   
                        1.4.2  กำรนิเทศโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน เช่น โครงกำรน ำร่อง (Pilot Study) โครงกำรร่วม
พัฒนำ (Joint Project) เป็นต้น     
                  1.5.  จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส ำเร็จ 
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 2.  งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องและชุมชน  ได้แก่   
                  2.1  ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
                  2.2  จัดท ำแผนกำร ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ       
                  2.3  ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
ที่หลำกหลำย ได้แก่ 
                       2.3.1  พัฒนำห้องเรียน หรือสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้    
                       2.3.2  จัดตั้งและด ำเนินกำรในรูปแบบของเครือข่ำยชุมชน   
                       2.3.3  จัดเวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
                       2.3.4  จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ เป็นต้น      
                  2.4  จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ำย 
กำรนิเทศ 

 3.  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำ  ได้แก่   

        3.1  จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรนิเทศและติดตำมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

        3.2  ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ       
        3.3  ด ำเนินกำร นิเทศ ติตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ   
        3.4  สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเผยแพร่ 
 4.  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำได้แก่  

      4.1  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ       
      4.2  ด ำเนินกำรวิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                                 
           4.2.1  กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   
           4.2.2  กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล   
           4.2.3  กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ   

                   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 
            5.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
                   5.1  กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
       5.2  กำรศึกษำพิเศษ 
                   5.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
           5.4  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำพระทองค ำ และบุญเหลืออนุสรณ์ 
           5.5  โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
        5.6  โครงกำร SETM ศึกษำปฐมวัย                     
            6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ               
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทศพัฒน์ 
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           7.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
หรือกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
        9.  นางณิญดาภรค์ พันชนะ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้  
           1.  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
                1.1  ศึกษำระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
                 1.2  ศึกษำ ค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ แล้ว
น ำมำวิเครำะหเ์ปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
                 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตะหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ         
กำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน 
                 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในกำรแปลผล   และ
ตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน    
                 1.5  ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ระดับสถำนศึกษำ    
                 1.6  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีหลักกำร 
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
                 1.7  นิเทศ ติดตำม กำรจัดสร้ำงพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 2. งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
      2.1  จัดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

                2.2  นิเทศ สถำนศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง   
                2.3  ร่วมกับสถำนศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือหำจุดพัฒนำและน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์   
               2.4  จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือรับผิดชอบ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำม
เกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ    
                 2.5  จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
จัดท ำระบบสำรสนเทศ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 2.6  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน                
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                2.7  นิเทศ ติดตำม ก ำกับ สถำนศึกษำทุกแห่ง ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
         3.  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่  
                3.1  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ของสถำนศึกษำ 
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                3.2  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ กับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง             
ของสถำนศึกษำ       
                3.3  ประสำนงำนกับสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพ่ือเสนอรำยชื่อ
สถำนศึกษำต่อส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)   
                3.4  ประสำนงำนกับ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เมื่อถึง
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ   
                3.5  ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
          4.  งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่   
                4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำของ
แต่ละหน่วยงำน  
                4.2  ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ    
                 4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 4.4  รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ        
                 4.5  นิเทศ ติดตำม กำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและน ำ
ผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           5.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
                   5.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
             5.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพชรบูรพำ 
      5.3  โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
     1)  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม 
     2)  กำรประกวดโรงเรียนดีเด่น นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
     3)  กำรสอนธรรมะในสถำนศึกษำ 
     4)  ครูดีไม่มีอบำยมุข โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข 
     5)  29 ประกำรสู่โรงเรียนวิถีพุทธ 
   5.4  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(กำรก ำกับนิเทศ ติดตำม โครงกำรโรงเรียนสุจริต) แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     1)  กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีของเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 
     2)  งำนวิจัย 1000 เรื่อง 1000 วิจัย (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
     3)  กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในโรงเรียน 
     4)  กิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน) 
     5)  กิจกรรม สพฐ.ใสสะอำด ปรำศจำกคอรัปชั่น ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร (โรงเรียน
ด่ำนขุนทด) 
     6)  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
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   5.5  โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม) แผนงำน 
บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1)  กิจกรรมพัฒนำจริยธรรมคุณธรรม (โครงกำรคุณธรรมและแนวทำงมูลนิธิสถิรคุณ) 
     2)  กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้ำงคนดี (10,000 คน 10,000 โรงเรียน) 
     3)  กิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 
     4)  กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
     5)  กิจกรรมครอบครัวที่สำม (ครอบครัวคุณธรรม) 
     6)  กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรม 
     7)  กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
   5.6  โครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
     1)  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2)  กำรพัฒนำบุคลำกรเขตพ้ืนที่สุจริต คิดฐำนสอง 
     3)  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับสถำนศึกษำ 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพชรบูรพำ 
   7.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
กลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
         10.  นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำน
ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้  
           1.  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
                1.1  ศึกษำระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
                 1.2  ศึกษำ ค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ แล้ว
น ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
                 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตะหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ         
กำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน 
                 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในกำรแปลผล   และ
ตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน    
                 1.5  ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ระดับสถำนศึกษำ    
                 1.6  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีหลักกำร 
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
                 1.7  นิเทศ ติดตำม กำรจัดสร้ำงพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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 2.  งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
      2.1  จัดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

                2.2  นิเทศ สถำนศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง   
                2.3  ร่วมกับสถำนศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือหำจุดพัฒนำและน ำมำเป็นแนวทำง 
ในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์   
               2.4  จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือรับผิดชอบ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน 
ตำมเกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ    
                 2.5  จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
จัดท ำระบบสำรสนเทศ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 2.6  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน                
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                2.7  นิเทศ ติดตำม ก ำกับ สถำนศึกษำทุกแห่ง ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
         3.  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่  
                3.1  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ของสถำนศึกษำ 
                3.2  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ กับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง             
ของสถำนศึกษำ       
                3.3  ประสำนงำนกับสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพ่ือเสนอรำยชื่อ
สถำนศึกษำต่อส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)   
                3.4  ประสำนงำนกับ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  
เมื่อถึงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ   
                3.5  ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
          4.  งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่   
                4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำของ
แต่ละหน่วยงำน  
                4.2  ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ    
                 4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 4.4  รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ        
                 4.5  นิเทศ ติดตำม กำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและน ำ
ผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           5.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
    5.1  กลุ่มสำรกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    5.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหนองหัวฟำน 
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            5.3  โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
     1)  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม 
     2)  กำรประกวดโรงเรียนดีเด่น นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
     3)  กำรสอนธรรมะในสถำนศึกษำ 
     4)  ครูดีไม่มีอบำยมุข โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข 
     5)  29 ประกำรสู่โรงเรียนวิถีพุทธ 
     5.4  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(กำรก ำกับนิเทศ ติดตำม โครงกำรโรงเรียนสุจริต) แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     1)  กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีของเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 
     2)  งำนวิจัย 1000 เรื่อง 1000 วิจัย (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
     3)  กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในโรงเรียน 
     4)  กิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน) 
     5)  กิจกรรม สพฐ.ใสสะอำด ปรำศจำกคอรัปชั่น ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร (โรงเรียน
ด่ำนขุนทด) 
     6)  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
   5.5  โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม) แผนงำน 
บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1)  กิจกรรมพัฒนำจริยธรรมคุณธรรม (โครงกำรคุณธรรมและแนวทำงมูลนิธิสถิรคุณ) 
     2)  กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้ำงคนดี (10,000 คน 10,000 โรงเรียน) 
     3)  กิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 
     4)  กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
     5)  กิจกรรมครอบครัวที่สำม (ครอบครัวคุณธรรม) 
     6)  กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรม 
     7)  กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
     5.6  โครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
     1)  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2)  กำรพัฒนำบุคลำกรเขตพ้ืนที่สุจริต คิดฐำนสอง 
     3)  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับสถำนศึกษำ 
                 5.7  โครงกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.8  โครงกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหนองหัวฟำน 
   7.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
กลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
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         11.  นางนุชรินทร์ ชาพันดุง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่มงำนส่งเสริม
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระของกลุ่มงำนดังต่อไปนี้           
           1.  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
                1.1  ศึกษำระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
                 1.2  ศึกษำ ค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
แล้วน ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
                 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตะหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ         
กำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน 
                 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในกำรแปลผล    
และตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน    
                 1.5  ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ระดับสถำนศึกษำ    
                 1.6  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีหลักกำร 
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
                 1.7  นิเทศ ติดตำม กำรจัดสร้ำงพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 2.  งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่   
      2.1  จัดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

                2.2  นิเทศ สถำนศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง   
                2.3  ร่วมกับสถำนศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือหำจุดพัฒนำและน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์   
               2.4  จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือรับผิดชอบ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน 
ตำมเกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ    
                 2.5  จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
จัดท ำระบบสำรสนเทศ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 2.6  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน                
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                2.7  นิเทศ ติดตำม ก ำกับ สถำนศึกษำทุกแห่ง ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
         3.  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่  
                3.1  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ของสถำนศึกษำ 
                3.2  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ กับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง             
ของสถำนศึกษำ       
                3.3  ประสำนงำนกับสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพ่ือเสนอรำยชื่อ
สถำนศึกษำต่อส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)   
                3.4  ประสำนงำนกับ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เมื่อถึง
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ   
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                3.5  ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
          4. งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่   
                4.1  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำของ
แต่ละหน่วยงำน  
                4.2  ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ    
                 4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
                 4.4  รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ        
                 4.5  นิเทศ ติดตำม กำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ 
น ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
             5.  งำนวำงแผน กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่  
                  5.1  รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ     
                  5.2  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ   
                  5.3  เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ       
                  5.4  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน 
 
           6.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
        6.1  กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        6.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพชรบูรพำ 
           6.3  โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
   7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพชรบูรพำ 
   8.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
กลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
        12.  นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีบทบำท หน้ำที่ รับผิดชอบตำม
ภำระของกลุ่ม ดังนี้ 
             1.  งำนพัฒนำ ระบบข้อมูล และสำรสนเทศ ได้แก่  
                  1.1  ด ำเนินกำร ให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ  
และบริหำรงำนทั่วไป ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
                  1.2  รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่งไป ในระบบฐำนข้อมูล    
                  1.3  ปรับปรุงระบบ ฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
                  1.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำยและ  Internet    
                  1.5  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
             2.  งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่  
                  2.1  รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ     
                  2.2  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ   
                  2.3  เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.)     
                  2.4  ประสำนงำน กับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ          
(ก.ต.ป.น.) เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน 
          3.  งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่  
                  3.1  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูล จำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล        
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
                 3.2  จัดท ำสรุป และรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ           
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
           4.  รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรและ
กิจกรรม 
        4.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
        4.2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำล ำเขียงไกร 
           4.3  โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต 
       4.4  เป็นผู้ช่วยคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร ก.ต.ป.น. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ นิเทศติดตำมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรศึกษำ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำล ำเชียงไกร 
   6.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
กลุ่มอ่ืนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
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งานธุรการ 
      13.  นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
หัวหน้ำงำนธุรกำร มีบทบำท หน้ำที่ รับผิดชอบ ตำมภำรงำนดังต่อไปนี้ 
 1.  วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ      
งำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมกลุ่ม และหัวหน้ำกลุ่ม 
 4.  ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรบริหำรกลุ่ม 
 5.  ประสำน ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่ม ให้ครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  และประชำชนทั่วไปทรำบ 
 6.  จัดท ำระบบสำรสนเทศของกลุ่ม 
 7.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
    14.  นางสาวพรพิรุณ ซ้อนจันทึก ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด มีบทบำท หน้ำที่ รับผิดชอบ  
เป็นพนักงำนพิมพ์ดีด กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
 1.  วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ      
งำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมกลุ่ม และหัวหน้ำกลุ่ม 
 4.  ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรบริหำรกลุ่ม 
 5.  ประสำน ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่ม ให้ครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  และประชำชนทั่วไปทรำบ 
 6.  จัดท ำระบบสำรสนเทศของกลุ่ม 
 7.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
 8.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
1.  นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนตรวจสอบภำยในโดยศึกษำ วิเครำะห์  
วำงแผน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งควบคุม  ก ำกับ  
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกลั่นกรองงำน ของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 
  2.  กำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพย์สิน และกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
และสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้เกิดควำมเพียงพอต่อกำรลดควำมเสี่ยงทุกด้ำน 
 3.  ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี และรำยงำนกำรเงินในระบบ GFMIS ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ดังนี้ 
  3.1  ตรวจสอบกำรควบคุมบัญชีในระบบ GFMIS 4 บัญชี ได้แก่บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝำก
ธนำคำร บัญชีเงินฝำกคลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
  3.2  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีตำมเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

 4.  ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ในส่วนของระบบ 
กำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 

  4.1  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินวิทยฐำนะ เงินค่ำตอบแทน เงินประจ ำต ำแหน่ง  
  4.1  กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
 5.  ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

นครรำชสีมำ เขต 5 ดังนี้ 
  5.1  ตรวจสอบกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรน ำฝำกเงิน 
  5.2  ตรวจสอบกำรควบคุมเงินคงเหลือ กำรเก็บรักษำเงิน กำรรับ-จ่ำยเงิน  
  5.3  กำรจัดท ำบัญชีตำมระบบควบคุมหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544  
  5.4  กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน – กำรรับจ่ำยเงินประจ ำวัน 
  5.5  กำรยืมเงิน ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน และระบบกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนจ่ำย 

 6.  ตรวจสอบเงินกองทุน และเงินสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ 
 7.  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรงบประมำณประเภทงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 9.  ประสำนกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มงำนให้ครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
 10.  ตรวจสอบกำรบริหำรสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ   
เขต 5 ในส่วนของกำรจัดหำ และกำรควบคุม ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
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  11.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอแนะ และให้ควำมเห็น รวมทั้งชี้แจง เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน กำรคลัง กำรบริหำรสินทรัพย์กำรตรวจสอบภำยในระดับ
สถำนศึกษำ และระบบกำรควบคุมภำยใน แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

 12.  ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวนัทธมนพร  ทับพร  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
 13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  2.  นางสาวนัทธมนพร  ทับพร  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  ปฏิบัติหน้ำที่ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ล ำดับที่ 1 เมื่อผู้อ ำนวยกำรหน่วยไม่อยู่ 
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  2.  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ในส่วนของรำยกำรค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  3.  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง (รำยกำรค่ำวัสดุ-ครุภัณฑ์) ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 4.  ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินขยำยเวลำกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในส่วน 
ของรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ 
 5.  ติดตำมและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัด   
 6.  ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ในส่วนของระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน  
  6.1  กรณีจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
  6.2  กรณีจ่ำยเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิผ่ำนระบบ GFMIS 
  6.3  ระบบเงินทดรองรำชกำร 
  6.4  ระบบกำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน (งบประจ ำเดือนของหน่วยงำน) 
  6.5  กำรเบิกจ่ำยเงินยืมรำชกำรเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ 
  7.  ตรวจสอบเงินกองทุน และเงินสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ  
  8.  ตรวจสอบกำรบริหำรสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 ในส่วนของกำรควบคุม ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กำรจัดท ำบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์) 
  9.  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั่วไป และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ electronic ด้วยวธิีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e – bidding) 
  10.  ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ดังนี้ 
    10.1  ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ของสถำนศึกษำ 
   10.2  ตรวจสอบเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   10.3  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ (บัญชีวัสดุ และครุภัณฑ์) 
   10.4  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
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  11.  งำนธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     11.1  กำรรับหนังสือและข่ำวสำรต่ำง ๆ กำรจัดท ำทะเบียนรับหนังสือ รวมทั้งกำรจัดท ำ 
แฟ้มรวบรวมระเบียบ หนังสือเวียนต่ำง ๆ  
    11.2  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในหน่วยตรวจสอบภำยใน   
    11.3  ประสำนงำนกับกลุ่มงำนในหน่วยงำน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับ 
กำรบริหำรงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
  12.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอแนะ และให้ควำมเห็น รวมทั้งชี้แจง เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน กำรคลัง กำรบริหำรสินทรัพย์ กำรตรวจสอบภำยในระดับ
สถำนศึกษำ และระบบกำรควบคุมภำยใน แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
  13.  ปฏิบัติงำนแทน นำงเจษฎำพร  ทศสูงเนิน กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  14.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  1.  นางสาวณัฐิยา  เจตนาวิไลย  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับและ 
ตำมระบบขอบข่ำยกรอบภำรกิจของงำน 

 2.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง แก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็น 
ไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่เกี่ยวข้อง 
 3.  บริหำรงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
ตำมขอบข่ำย/ภำรกิจ ได้แก่ 
  3.1  กำรส่งเสริมควำมม่ันคง ผดุงควำมเป็นธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ 
  3.2  งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
  3.3  โครงกำรพิเศษ และโครงกำรในกำรพัฒนำศึกษำดูงำนข้ำรำชกำรในสังกัด 
  3.4  งำนฝึกอบรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร 
  3.5  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
   3.6  งำนลำศึกษำต่อทุกกรณี 
  3.7  กำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
  3.8  ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยอ ำนำจ 
  3.9  งำนวันครู 

 4.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 2.  นางชลอศรี  แก้วสูงเนิน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 1.  งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.  โครงกำรตำมรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมกำรณ์และจิตวิญญำณครู 
 3.  กำรคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
 4.  กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น รับเกียรติบัตรวันครู 
 5.  กำรควบคุมกำรออกวุฒิบัตร เกียรติบัตร 
  6.  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในคุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6.1  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
  6.2  งำนคัดสรรผลงำน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของผู้ประกอบวิชำชีพ 
ทำงกำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6.3  งำนสรรหำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประกอบ 
วิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ และรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
  6.4  งำนสรรหำครูภำษำไทยดีเด่น  เพื่อรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึก 
พระนำมำภิไธย ย่อ “สธ” 
  6.5  งำนคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
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  6.6  งำนสรรหำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกำศเกียรติคุณ 
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลคุรุสภำ 
  6.7  งำนคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
  6.8  งำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

 7.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที ่ 164/2561  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

**************************** 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  1.  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที ่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล  ให้ค ำปรึกษำ วิเครำะห์ กลั่นกรอง เร่งรัด และมอบหมำยงำน 
แนะน ำกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่ม ดังนี้  
   1.  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
   2.  กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
   3.  กลุ่มงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.  กลุ่มงำนธุรกำร 
   5.  รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Aoc) 
      6.  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำของ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัด DMC,  
B-Obec, M-obec, Emis, EFA  
   7.  กำรบ ำรุง รักษำและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
   8.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  2.  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ 
และ นายวาทิน สิริภูริภากร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยรำชกำร สพป.นครำชสีมำ เขต 5 รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี ้
  1.  งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
  2.  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) 
  3.  งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  4.  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  5.  งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  6.  งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  7.  งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  8.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

  3.  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
งำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบงำน และ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ตำมข้อ 3.1 – 3.10  และ นายอ านาจ  ชุมพร  ต าแหน่ง พนักงานราชการ ช่วยรำชกำร 
สพป.นครำชสีมำ เขต 5 รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
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  1.  กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
  2.  กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.  กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  5.  กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
  6.  กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  7.  กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
  8.  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด 
  9.  กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
  10.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ นายวาทิน สิริภูริภากร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ชว่ยรำชกำร สพป.นครำชสีมำ เขต 5 มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบงำน และ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
   1.  จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของหน่วยงำน 
   2.  งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
   3.  งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
   4.  งำนศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ 
   5.   งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูล  
   6.   งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
  7.  งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
  8.  งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
  9.  งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ท้ังหมดภำยในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่ฯ งำนระบบเสียงทุกชนิด ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ระบบสื่อสัญญำณ ทุกประเภท 
  10.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มงานธุรการ 
  5.  นายวาทิน สิริภูริภากร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยรำชกำร สพป.นครำชสีมำ เขต 5
และ นายอ านาจ  ชุมพร ต าแหน่ง พนักงานราชการ 5 ช่วยรำชกำร สพป.นครำชสีมำ เขต 5 หน้ำที่ ควบคุม 
ก ำกับ ติดตำม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบงำน และรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
   1.  งำนรับหนังสือรำชกำร Admin Smart Area 
   2.  งำนส่งหนังสือรำชกำร Admin Smart Area 
   3.  งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
   4.  งำนกำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
   5.  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม 
   6.  งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
   7.  กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
   8.  งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
   9.  กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   10.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

 


