
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที่  345/2561 
 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่การงาน ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารับผิดชอบและปฏิบัติ 

..................... 

  ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในหลายอัตรา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 24 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2  
พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ 52/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารับผิดชอบ
และปฏิบัติ ลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับผิดชอบปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบงานบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงานและบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน 

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ      
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
  1.1 นายพนม  บุญใส   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 1 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มอ านวยการและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มอ านวยการ 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและด าเนินการ
ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มอ านวยการเพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) งานจัดระบบบริหาร 
  6) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  7) งานประชุมบุคลากรกลุ่มอ านวยการ 
  8) งานประสานขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม วิจัยที่ไม่ใช่ของกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
   9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่    
อ 2  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ล าดับที่ 1 ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
   3) งานจัดท าแผนงานโครงการประจ าปีของกลุ่มอ านวยการ 
   4) งานควบคุมภายใน 
   5) งานมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   6) งานมาตรการความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน 
   7) งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและก ากับพนักงานรักษาความ
สะอาด 
   8) โครงการสิ่งแวดล้อม 
   9) งานมอบหมายหน้าที่การงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 
   10) งานรับ – ส่งมอบงานในหน้าที่ 
   11) งานตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
   12) งานประสานข้อมูลรายงานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   13) งานขออนุญาตเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   14) ปฏิบัติงานแทนนางพิมพา  พลจรัส และนางจ าเริญสุข ภู่ดอก กรณีไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   15) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3 นางจ าเริญสุข  ภู่ดอก ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 7     
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ล าดับที่ 2 กรณีผู้ได้รับมอบหมายล าดับที่ 1 ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

   2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการและผู้ที่ได้รับมอบหมายล าดับที่ 1 ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

   3) งานการจัดการความรู้ (KM) 
   4) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
   5) งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
   7) งานโครงการ กิจกรรมหรืองานพิเศษ และการคัดเลือกการสรรหาดีเด่นที่ไม่ใช่ภารกิจ

ของกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
   8) งานประชุมบุคลากรส านักงาน 
   9) งานการฝึกงาน การดูงานของนักเรียนนักศึกษา 
   10) งานตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ  
   11) งานขอความร่วมมือบริจาค จ าหน่ายสิ่งของ วัตถุมงคล บัตรการกุศล งานบุญ กฐิน 
   12) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (สนับสนุน) 
   13) งานประชาสัมพันธ์ผลงานการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(สนับสนุน) 
   14) งานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (สนับสนุน) 
   15) งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สนับสนุน) 
   16) งานรักษาความปลอดภัย       
   17) ปฏิบัติงานแทน นางสาวสุฎารัตน์  เกษา และนางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน กรณีไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4 นางวิภาวี  ด้วงฉีด  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 3  มีหน้าที่

รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   1) งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS ARS) 

   2) งานประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ 

   3) งานสรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว 

   4) งานโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) งานมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
   6) งานศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
   7) งานประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
   8) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ และซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
   9) งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   10) งานสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
   11) งานโครงการประกันชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   12) งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 13) งานสวัสดิการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต ๒ 
 14) งานประสานการเลือกตั้งตามกฎหมายอ่ืน 
 15) โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ 
 16) งานวันส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 17) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 1.5 นางสุภาภร  บุณยะเกียรติ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 4      
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) งานประสานหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) งานเรียนเชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) งานกลั่นกรอง ตรวจสอบงาน คัดแยกแฟูมงานก่อนและหลังน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  6) งานประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
  7) งานสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.นศ.2 
  8) งานสวัสดิการการสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
  9) งานเปิด – ปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิด – ปิดภาคเรียน 
  10) งานบริจาคทรัพย์สิน การตอบขอบคุณ อนุโมทนาและเครื่องหมายตอบแทน 
  11) งานประสานขวัญ ก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  12) งานมอบกระเช้า ของขวัญ  ของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ 
  13) งานโครงการอ าเภอจังหวัด เคลื่อนที่ 
  14) งานจัดท าเว็บไซต์กลุ่มอ านวยการ 
  15) งานดูแลระบบ AMSS++ และระบบงานสารบัญอิเล็คทรอนิค E – Office 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   16) ปฏิบัติหน้าที่แทนสุจิรา อ านวย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
   17) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน   ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 5  
มีหน้าที่รับผิดชอบปฎิบัติงาน ดังนี้ 
   1) จัดท าแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
   2) งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก 
   3) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
   4) งานประชาสัมพันธ์ผลงานการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) งานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
   6) งานพุธเช้า ข่าว สพฐ.  
   7) งานประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
   8) งานข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
   9) งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(สนับสนุน) 
   10) งานประสานข้อมูลรายงานการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (สนับสนุน) 
   11) งานสวัสดิการร้านค้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
   12) ปฏิบัติงานแทนนางพิมพา  พลจรัส กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.7 นางพิมพา พลจรัส ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ.6  มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   1) งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมทะเบียน    
สารบรรณกลาง 
   2) งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางระบบอื่น ๆ และควบคุมทะเบียน 

 สารบรรณกลาง  
  3) งานส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และงานควบคุมทะเบียนส่ง 
  4) งานส่งหนังสือราชการระบบอื่น ๆ และงานควบคุมทะเบียนส่ง 
  5) งานธุรการกลุ่มอ านวยการ 
  6) งานหนังสือรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล 
  7) งานจัดสรรแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่ภารกิจของกลุ่มใด

โดยเฉพาะ 
  8) งานระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติมาตรการ หลักเกณฑ์ มติ ครม.ที่ไม่ใช่ของกลุ่มใด 

โดยเฉพาะ 
  9) งานควบคุมทะเบียนค าสั่งลับ 
  10) งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการลับ  
  11) งานจัดเก็บและขอท าลายหนังสือราชการ 
  12) งานดูแล ควบคุม การขอใช้ห้องประชุมและสถานที่   
  13) รับเอกสาร พัสดุ  จากทางบริษัทขนส่ง แจกจ่ายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
  14) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสมนึก สงทิพย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 นายสุเทพ วชิรวรรณ ต าแหน่งพนักงานขับรถ ต าแหน่งเลขที่ 13718 มีหน้าที่และ
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานยนต์ส่วนราชการ 
    1.1) ก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
    1.2) งานจัดบริการรถยนต์ส่วนกลางแก่ผู้ขอใช้ 
    1.3) ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบประจ ารถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน นข 3100 นศ และทะเบียน นข 5541 นศ 
    1.4) งานดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด และจัดเก็บรถยนต์ทะเบียน นข 3100 นศ 
และ นข 5541 นศ 
    1.5) งานตรวจเช็คสภาพความพร้อมในการใช้งานประจ าวันของระบบเครื่องยนต์
เบื้องต้นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ และการขออนุญาตซ่อมบ ารุงตามก าหนดรถยนต์ทะเบียน  นข 3100 นศ 
และ นข 5541 นศ 
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1) งานดูแลอาคารสถานที่ (อาคาร 1 อ านวยการ) 
    2.1) งานดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ภายนอก

บริเวณโดยรอบอาคาร และงานก าจัดวัชพืชและจัดเก็บขยะมูลฝอย 
    2.2) ดูแล จัดสวนหย่อม และตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 
    2.3) ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในวันส าคัญทาง

รัฐพิธี 
    2.4) ดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบและแจ้งซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน

อุปกรณ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ประจ าอาคาร 1 (อ านวยการ) 
    2.5) เปิด – ปิดประตู หน้าต่าง และดูแลความเรียบร้อย ตรวจเช็ค จัดเก็บเครื่องมือ

เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ประจ าอาคารส านักงาน (อาคาร 1 อ านวยการ) 
  3) งานบริการจัดท าส าเนาหนังสือ (Copy Print) 
  4) งานบริการ อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  5) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 1.9 นายนฐกร  รัตนพันธ์ ต าแหน่งพนักงานขับรถ ต าแหน่งเลขที่ 13720 มีหน้าที่และ

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ส่วนราชการและปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า

หมวดยานยนต์ กรณีหัวหน้าหมวดยานยนต์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2) ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบประจ ารถยนต์ส่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน นข 3664 นศ และทะเบียน นข 1204 นศ 
  3) งานดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาด และจัดเก็บรถยนต์ประจ ารถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน นข 3664 นศ และทะเบียน นข 1204 นศ 
  4) งานตรวจสอบสภาพ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมในการงานประจ าวันของระบบ

เครื่องยนต์เบื้องต้น อุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ และการขออนุญาตซ่อมบ ารุงตามก าหนดรถยนต์ทะเบียน   
นข 3664 นศ และทะเบียน นข 1204 นศ 

  5) งานดูแลอาคารสถานที่ (อาคาร 1 อ านวยการ)  
    5.1) งานดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ภายนอก

บริเวณโดยรอบอาคาร และงานก าจัดวัชพืช และจัดเก็บขยะมูลฝอย 
    5.2) ดูแลรักษา จัดสวนหย่อม ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 
    5.3) ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในวันส าคัญทาง   

รัฐพิธี 
    5.4) ดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบ และแจ้งซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์

ส านักงาน อุปกรณ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ประจ าอาคารส านักงาน (อาคาร 1 อ านวยการ) 
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    5.5) เปิด – ปิด ประตู หน้าต่าง และดูแลความเรียบร้อย ตรวจเช็ค จัดเก็บเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ประจ าอาคารส านักงาน (อาคาร 1 อ านวยการ) 

  6) งานบริการ อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  7) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 1.10 นายสมใจ  มณีฉาย ต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ช.4 ต าแหน่งเลขท่ี 13772 มีหน้าที่และ

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบ และแก้ไขซ่อมแซมเบื้องต้น เกี่ยวกับครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ และ
สาธารณูปโภค 

  2) งานบริการ ดูแล อ านวยความสะดวกการใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อม
ห้องประชุมและจัดโต๊ะหมู่บูชาประจ าห้องประชุม (ห้องประชุม 1 และห้องประชุมถ้ าตลอด) 

  3) งานบริการต่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องฉาย เครื่องคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุมรวมทั้งการเก็บรักษา (สนับสนุน) 

  4) งานดูแลอาคารสถานที่ส านักงาน อาคาร 1 อาคาร 2 (อาคารส านักงานที่ดินเก่า) และ
อาคารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อาคารที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง) 

   4.1) รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ภายนอก และบริเวณ
โดยรอบอาคาร และงานก าจัดวัชพืช และจัดเก็บขยะมูลฝอยของทุกอาคาร 

   4.2) ดูแลรักษา จัดสวนหย่อม ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับและรดน้ าต้นไม้ของทุกอาคาร 
   4.3) ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในวันส าคัญ

ทางรัฐพิธีของทุกอาคาร 
  5) ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและแจ้งซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์

ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ของทุกอาคาร) 
  6) งานดูแลความเรียบร้อยเปิด – ปิดประตู หน้าต่าง ดูแล ตรวจสอบจัดเก็บเครื่องมือ

เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ของทุกอาคาร) 
  7) งานบริการจัดท าส าเนาหนังสือ (Copy Print) 
  8) งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร และผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  9) งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ (สนับสนุน) 
  10) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.กลุ่มนโยบายและแผน 

 กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
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 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาแดละแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม 
นโยบายและแผน 
 (จ) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 2.1 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 32  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างในกลุ่มนโยบายและแผน  บริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มนโยบายและแผนและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
  6) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2.2 นางสิริพร  บัวจันทร์   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี อ 36 ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนคนที่ 1 กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1) งานจัดท านโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   2)  งานจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและน าเสนอแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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   3) งานสนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
   4) งานวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (School mapping) 
   5) งานวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ 
 6) งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา 
 7) ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 8) งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดพิจารณานโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) งานสนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 10) งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 11) งานโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 12) งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(นโยบายเรียน ๑๕ ปี) 
 13) งานพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือการประสานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 14) ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ  
 15) ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวข้องกับภารงานที่
รับผิดชอบ 
 16) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
 17) ปฏิบัติงานร่วมกับ  สนบัสนนุการปฏิบัติงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
 18 )  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 2.3 นางสาวสุฑา  แดงขาว   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี อ 48  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2 กรณีที่ผู้อ านวยการ      
กลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
  1) งานจัดท าแผนก ากับ ติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ 
  2) งานติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                      
 3) งานจัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และ
นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ 
 4) งานติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
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 5) งานประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบาย  
และแผน 
 6) งานประเมินและรายงานผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7)  งานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษาในสังกัด 
 8) งานจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
 10) งานรายงานผลการด าเนินงานโดยระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and evaluation  system :e-MES ) 
 11) ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวข้องกับภารงานที่
รับผิดชอบ   
 12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
 14) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 2.4 นางปรีดา  พิพัฒน์ผล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี                     
อ 33 ปฏิบัติหน้าที่งานวิเคราะห์งบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานขอตั้งงบประมาณ จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณรายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง กรณีปกติและประสบอุบัติภัย  ซึ่งเป็นงบด าเนินงานที่มี
วงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 
  2) งานขอตั้งงบประมาณ จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณ กรณีประสบอุบัติภัย ที่จัด
อยู่ในประเภทงบด าเนินงานทุกรายการ 
  3) งานด าเนินงาน (บริหารส านักงาน) 
  4) งานบริหารงบประมาณรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  5) งานขอตั้งงบประมาณ จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดทุกรายการ 
  6) งานขอตั้งงบประมาณ และแจ้งจัดสรรงบประมาณ กรณีประสบอุบัติภัย ที่จัดอยู่ใน
ประเภทงบลงทุนทุกรายการ 
  7) งานจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  8) งานประมาณการ งบลงทุนรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
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  9) งานติดตาม ประเมิน และรายงาน ผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนทุกรายการ 
  10) ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวข้องกับภารงานที่
รับผิดชอบ   
 
  11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 2.5 นางสุจิรา  อ านวย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่      
อ 34 ปฎิบัติงานนโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานขอตั้งงบประมาณ จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  2) งานขอตั้งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  3) งานโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
สถานศึกษา 
  4) ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
  5) ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวข้องกับรายงาน
ที่รับผิดชอบ  
  6) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
  7) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  8) งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) งานประสานหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) งานเรียนเชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12) งานกลั่นกรอง ตรวจสอบงาน คัดแยกแฟูมงาน ก่อนและหลังน าเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  13) งานส าเนาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
  14) งานประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
   15) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสุภาภร บุณยะเกียรติ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ 
  16) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



13 
 

 2.6. นายปริวัติ  รัตนบุรี  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี    
อ 35  ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณและงานนโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
  1) งานวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  2) งานขอตั้งงบประมาณ  จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน  ของ
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) งานขอตั้งงบประมาณ จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณรายการค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบไฟฟูา ประปาและค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  4) งานขอตั้งงบประมาณ  จัดสรรและแจ้งจัดสรรงบประมาณ  งบบุคลากร ทุกรายการ 
  5) งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อมูลการจัดตั้ง ยุบ เลิก รวมและโอนสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 
  6) งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
  7) งานจัดท าแผนบริหาร/แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงาน/                    
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  8) ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ 
  9) ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวข้องกับภารงานที่
รับผิดชอบ 
  10) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
  11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.7 นางสุภัสสรณ์  ธนโชคพัธนันท์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่        
อ 38 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) งานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการตาม 
ระบบที่หน่วยงานก าหนด ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือทางเว็บไซต์ 
  2) งานออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน   
  3) งานประเมินผลการใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
ต่อเนื่อง  
 4) งานประสานงานและให้บริการกับกลุ่ม/หน่วยในส านักงาน และสถานศึกษาใน 
งานธุรการที่เก่ียวกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
  5) งานช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน  
ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
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  6) งานจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  7) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  8) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไปทราบ 
  9) งานโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  10) งานสนับสนุน  ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  11) งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน  นักศึกษา 
  12) ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ  
  13) ปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวข้องกับภาระงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  14) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
  15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด 

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 3.1 นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ต าแหน่ง
เลขที่ อ 37  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสารและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  6) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
  7) งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
   8) งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   9) งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   10) งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   11) งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   12) งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   13) การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   14) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   15) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   16) การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   17) การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
   18) การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   19) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
   20) การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
   21) การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ การจัดการ
ศึกษา 
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   22) งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   23) จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
   24) งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   25) งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   26) งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
   27) งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและ 
การโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
   28) งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   29) งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   30) งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
ระบบสื่อสาร  
    31) งานธุรการ 
     31.1) งานรับหนังสือราชการ 
     31.2) งานส่งหนังสือราชการ 
     31.3) งานการจัดท าหนังสือราชการ 
     31.4) งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
     31.5) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
    32) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
     32.1) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     32.2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      32.3) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
   3.2. นายอภิสิทธ์  นิระโส ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์      
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
     2) งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
     3) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
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     4) งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     5) งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     6) งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     7) งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
     8) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
     9) การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
   10) การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้อง   
กับระบบ               
   11) ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   12) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
   13) การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
   14) งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   15) งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   16) งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   17) งานด าเนินการเก่ียวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการ
โต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
   18) งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   19) งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   20) งานธุรการ 
    20.1) งานรับหนังสือราชการ 
    20.2) งานส่งหนังสือราชการ 
    20.3) งานการจัดท าหนังสือราชการ 
    20.4) งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
    20.5) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
   21) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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   22) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   23) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจ  หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี   
งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4.1 นายวิเชียร  ขวดแก้ว  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี  
อ 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการงาน
ตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.2 นางกชมล  วิชัยดิษฐ์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 
อ 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1) งานจัดท าบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง 
   2) จัดท าจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS 
   3) จัดท ารับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
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   4) งานจัดท ารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
   5) ล้างพักสินทรัพย์ทุกบัญชี (F-04) 
   6) จัดท าทะเบียนคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา   
   7) งานจัดท างบทดลองประจ าเดือน 
   8) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
   9) งานปรับปรุงบัญชีในระบบ และปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปี 
   10) งานจัดท ารายงานประจ าเดือน 
   11) งานจัดเก็บรวบรวมหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) 
   12) งานจัดท าค ารับรองตามเกณฑ์ ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
   13) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.3 นางสุภัตรา  จิตโสภา  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี      
อ 10  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1) งานเบิกเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินวิทยฐานะ  และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่าย   
ควบคู่เงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
 2) งานเบิกค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบคู่ค่าจ้างประจ า ผ่านระบบจ่าย       
ตรงค่าจ้างประจ า 
 3) จัดท ารายละเอียดรายการหักหนี้ (ภาระผูกพัน) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกรายการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
 4) งานบันทึกข้อมูลสมาชิก กบข.เงินสะสม/เงินชดเชยกองทุน กบข.ผ่านระบบจ่ายตรง 
 5) จัดท ารายละเอียดรายการหักหนี้ (ภาระผูกพัน)ของลูกจ้างประจ าทุกรายการ   ผ่าน
ระบบจ่ายตรงค่าจ้างประจ า  
 6) งานบันทึกข้อมูลสมาชิก กบข.เงินสะสม/เงินชดเชยกองทุน กบข.ผ่านระบบจ่ายตรง 
 7) งานจัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย กรณีย้ายสังกัด 
 8) งานบันทึกข้อมูลหักหย่อนภาษีของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 9) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานจ้าง 
 10) งานเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา วิทยากรท้องถิ่น 
 11) จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
 12) งานด าเนินการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด 
 13) งานเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
 14) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
 15) งานเบิกถอนเงินประกันสัญญา ของหน่วยงานในสังกัด 
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 16) จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop 
Service ทั้งให้บริการมารับเงินสด และโอนเข้าบัญชีตามเอกสารที่ส่งเข้ามาเบิกของวันอังคาร โดยปฏิบัติหน้าที่
ในทุกวันอังคาร พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS  
 17) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.4 นางนัยเนตร  ศิลปรัศมี  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี       
อ 11  มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด  
  2)  จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกประเภทตามแผนงาน/โครงการ  
  3) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ทราบทุกสิ้นเดือน 
  4) โอนเปลี่ยนแปลงการงบประมาณ งบลงทุน/งบด าเนินงาน ในระบบ GFMIS 
(ZFMBB_TRN) 
  5) ปรับหมวดรายจ่าย (ZGL_J7) ในกรณีท่ีพบข้อผิดพลาดจากการรายงานสถานะการใช้
จ่ายงบประมาณระดับหน่วยรับงบประมาณ 
  6) จัดท าเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS 
  7) จัดท าน าส่งเงินฝากเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 
  8) จัดท าน าส่งรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS 
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.5 นางสาวอัญชลี  สุขหอม  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ต าแหน่ง
เลขที่ อ 12  มีหน้าที่ละรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานหักหนี้บ าเหน็จบ านาญบุคคลที่สาม 
  2) งานให้บริการสลิปเงินเดือนบ านาญ 
  3) งานข้อมูลสิทธิสวัสดิการข้าราชการบ านาญ (นายทะเบียน) 
  4) งานจัดท าหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบ านาญพร้อมจัดส่งถึงบ้าน 
  5) งานขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  6) งานขอรับเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
  7) งานขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดข้าราชการและข้าราชการบ านาญ 
  8) งานขอรับเงินกองทุน กสจ. 
  9) งานเบิกจ่ายช่วยพิเศษ 3 เดือน ข้าราชการและข้าราชการบ านาญ 
  10) งานเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  11) จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  12) ค่าท าการนอกเวลาราชการ 
  13) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
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  14) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  15) จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop 
Service ทั้งให้บริการมารับเงินสด และโอนเข้าบัญชีตามเอกสารที่ส่งเข้ามาเบิกของวันจันทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่
ในทุกวันพุธ โดยปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันพุธ พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS  
  16) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.6 นางจุรีรัตน์  สุดใจ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 13  ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) จดัท าขอเบิกงานจัดจ้างงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกงบประมาณ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  2) จัดท าขอเบิกรายการซื้อ/จ้างของโรงเรียนด าเนินการจากงบลงทุน 
  3) งานรายงานก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนทุกรายการ 
  4) งานขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่าย 
  5) งานขอใช้ที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6) งานขอรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
  7) งานที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ทะเบียนที่ราชพัสดุ/ 
ขอใช้/ส่งคืน) 
  8) งานตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  
  9) จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  10) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  11) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.7 นางจิราพร  เรือนสูง  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 
อ 14  มีหน้าทีมีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานรับเงินงบประมาณ(ทุกชนิด) 
  2) งานรับเงินนอกงบประมาณ  เงินรายได้แผ่นดิน  เงินเบิกเกินส่งคืน 
  3) งานน าส่ง/น าฝาก เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน  
(ทุกชนิด) 
  4) งานเบิกถอนเงินนอกงบประมาณ 
  5) งานจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ (ทุกชนิด) 
  6) งานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  7) รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS 
  8) จัดท าทะเบียนคุมฎีกาการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  9) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานจ้าง 
  10) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
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  11) จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop 
Service ทั้งให้บริการมารับเงินสด และโอนเข้าบัญชีตามเอกสารที่ส่งเข้ามาเบิกของวันจันทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่
ในทุกวันจันทร์ พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS  
  12) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.8 นางวาสนา  อนุรักษ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 18 มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1) งานจัดท าขอเบิกงานจัดจ้างงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
งบประมาณ โดยวิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  2) งานจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
งบประมาณ 
  3) งานตรวจสอบหลักฐานและการเบิกจ่ายเงิน รายการจัดซื้อ/จ้างที่โรงเรียนด าเนินการ
จากงบด าเนินงาน 
  4) งานเบิกจ่ายเงิน รายการขอซื้อ/จ้างที่โรงเรียนด าเนินการจากงบด าเนินงาน 
  5) งานสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ AS01 พร้อมแจ้งรหัสสินทรัพย์ให้โรงเรียนทราบ 
  6) งานจัดท าทะเบียนสินทรัพย์ 
  7) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ 
  8) จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  9) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  10) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.9 นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 
1212 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วยราชการ  มี
หน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1) งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครู พนักงานราชการ นักการภารโรง 
  2) งานเบิกจ่ายโครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) 
  3) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
  4) งานเบิกจ่ายค่าครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  5) งานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในส านักงาน ยาม พนักงานท าความสะอาด  พนักงานขับรถ 
  6) งานเบิกจ่ายน าเงินสมทบประกันสังคม 
  7) งานเบิก-จ่ายงบประมาณท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจากทุก
งบประมาณ(ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  8) งานเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
  9) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย-เงินงบประมาณท่ีด าเนินการเบิกจ่าย 
  10) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
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  11) จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop 
Service ทั้งให้บริการมารับเงินสด และโอนเข้าบัญชีตามเอกสารที่ส่งเข้ามาเบิกของวันพฤหัสบดี โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในทุกวันพฤหัสบดี พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS  
  12) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.10 นางอรพันธ์  อินณรงค์  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต าแหน่งเลขที่ 5817  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ช่วยราชการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานยืมเงินทดรองราชการ 
  2) งานยืมเงินงบประมาณ 
  3) งานยืมเงินนอกงบประมาณ 
  4) งานจัดท าทะเบียนคุมและรายงานเงินทดรองราชการ 
  5) จัดท าเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  6) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  7) จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop 
Service ทั้งให้บริการมารับเงินสด และโอนเข้าบัญชีตามเอกสารที่ส่งเข้ามาเบิกของวันศุกร์ โดยปฏิบัติหน้าที่ใน
ทุกวันศุกร์ พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS  
  8) งานเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4.11 นางกมลชนก  นาคถนอม  ต าแหน่งพนักงานพิมพ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1) งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เดินแฟูม/ประทับตรา/เลขส่ง
หนังสือ/จัดส่ง) 
  2) งานทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
  3) งานควบคุมการรับ – จ่าย  และรายงานใบเสร็จรับเงิน 
  4) แจ้งการโอนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ และผู้มีสิทธิ์กรณีที่จ่ายตรง 
  5) งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
  6) ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีข้าราชการบ านาญ อายุ 65 ปี 
  7) ด าเนินการขอรับบ าเหน็จค้ าประกัน   
  8) รวบรวมใบเสร็จ เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
  9) จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
  10) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  11) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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5.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การอ                            
อกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
  (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ด าเนินคดีของรัฐ 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  5.1 นางประชุมพร  ไศลแก้ว ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  
อ 19 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 5.2. นางเสาวณี  แก้วมรกต  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี  
อ 20 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1  กรณี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่
อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา 
   2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงาน 
   3) การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
   4) การจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
   5) การขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
   6) ขอก าหนดเป็นส านักงานพ้ืนที่พิเศษ 
   7) การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
   8) การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
   9) การจัดท าบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปี 
   10) การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี 
   11) การจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน  
   12) การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา 
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  
  13) การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า      
  14) การให้บริการส าเนา ก.พ.7 
  15) การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  16) การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 
  17) การด าเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
  18) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  19) ปฏิบัติงานแทน นางสุนิศา  ชูสุวรรณ  กรณี นางสุนิศา  ชูสุวรรณ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้       
 20) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 
 5.3 นางสุนิศา  ชูสุวรรณ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 24 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 2) การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจ้างประจ า 
 3) การจัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4) การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา และประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
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 6) การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน 
 7) การจัดท าแฟูมประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ
ใหม่ 
 8) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 9) การขอหนังสือรับรอง 
 10) การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
(กสจ.) 
 11) การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 12) การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 
 13) การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 14) การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 15) การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 16) การให้บริการส าเนา ก.พ.7  
 17) ปฏิบัติงานแทน นางธนัญชนก  ชูประจิตต์ กรณี นางธนัญชนก  ชูประจิตต์ ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    
 18) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5.4 นางธนัญชนก  ชูประจิตต์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่      
อ 27 มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจ าปี 
  2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูสายงานการสอน 
  3) การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
  4) การเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 
  5) การขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 
  6) การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) การรายงานการเสียชีวิตของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
  8) การจัดท าข้อมูล P - OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบ าเหน็จความชอบ  
  9) การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
  10) การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  11) การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  12) การด าเนินการเกี่ยวกับแฟูมประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม และเกษียณอายุราชการ 
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  13) การจัดท าข้อมูล P – OBEC ในส่วนงานทะเบียนประวัติ 
  14) การส่ง - รับ ทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
  15) การให้บริการส าเนา ก.พ.7 
  16) การจัดท าทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  17) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  18) ปฏิบัติงานแทน นางเสาวณี  แก้วมรกต  กรณีนางเสาวณี  แก้วมรกตไม่อยู่ หรืออยู่ 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 19) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5.5 นางนิศากร  ไชยสิทธิ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่       
อ 31 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคนที่ 1 ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) การก าหนดให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2) งานข้อมูลและการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงาน 
  3) งานข้อมูลพนักงานราชการ 
  4) งานควบคุมและก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ 
  5) งานควบคุมอัตราจ้างทุกประเภท 
  6) งานข้อมูล P- OBEC.ในส านักงาน พนักงานราชการและอัตราจ้าง 
  7) การตัดโอน/ปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
  8) การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
  9) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  10) ปฏิบัติงานแทน นางอโนมา นัสฐาน กรณี นางอโนมา นัสฐาน  ไม่อยู่ หรืออยู่ 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้         
 11) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 5.6 นางอโนมา  นัสฐาน ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 23  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) งานข้อมูลและการวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 2) งานข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน) 
 3) งานข้อมูลด้านวุฒิ/วิชาเอก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
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 4) งานความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5) งานข้อมูล   P- OBEC ในสถานศึกษา 
 6) การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 7) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในส านักงาน 
 8) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา 
 9) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ลูกจ้างประจ า 
 10) การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 38 ค (2)  
 11) การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 12) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาด้วยเงินนอกงบประมาณ 
 13) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 14) ปฏิบัติงานแทน นางนิศากร  ไชยสิทธิ์  กรณีนางนิศากร  ไชยสิทธิ์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 15) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 5.7 นางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิด  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 22 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  2) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  3) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
  4) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
  5) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  6) การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการต่างๆ  
  7) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  8) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  9) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
  10) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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  11) การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
  13) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชี
ของหน่วยงาน (กรณีขอใช้บัญชี) 
  14) การขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือก เพ่ือเข้ารับราชการใน
สังกัดอ่ืน 
  15) การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มา
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  16) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  17) การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  18) การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่างสังกัด)       
  19) การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูอาสาสมัครต่างประเทศ 
  20) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี 
ในต าแหน่งผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 21) การด าเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 22) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 23) ปฏิบัติงานแทน นางกุศล  สุขประจันทร์  กรณี นางกุศล  สุขประจันทร์ ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 24) งานอ่ืนๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
 5.8 นางกุศล  สุขประจันทร์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
  2) การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) การสรรหาพนักงานราชการ 
  4) การสรรหาอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการอ่ืนๆ 
   4.1) บุคคลวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   4.2) ครูวิกฤต 
   4.3) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
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   4.4) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  5) การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6) การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
  7) การรักษาการในต าแหน่ง   
  8) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  9) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  11) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  12) ปฏิบัติงานแทน นางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิด  กรณีนางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิดไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  13) งานอ่ืนๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 5.9 นางวชิรา  เลี่ยนสกุล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 30 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2) การรับและส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3) จัดท าโครงสร้างการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) จัดท าระบบการด าเนินงานบริหารงานบุคคล ตามโครงสร้างและจัดท าแผนภูมิการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5) ออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 6) ด าเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 7) รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ เพ่ือสรุปเป็นของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 9) ประสานการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม 
 10) ประสาน รวบรวม การจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 11) การเบิกวัสดุเพ่ือใช้ในกลุ่ม ดูแลรักษา วัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
 12) การประสานธุรการภายใน และต่างกลุ่มงาน กลุ่ม/หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม 
 13) การติดตามและเสนอแฟูมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับและการรับแฟูมคืน 
 14) ประสานงานการประชุม และรวบรวมวาระการประชุมส่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
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 15) จัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
 16) การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 17) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลชากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 6.1 นายพิชัย  อิ่มด้วง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 21  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่บริหารจัดการงานตามภารกิจของ  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
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  5) ประสานการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
   6.1) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งสายงานบริหารการศึกษา 
  6.2) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งสายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1),(2) 
  6.3) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา และสายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.
(1),(2) กรณีเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งและระหว่างประจ าการ 
  6.4) งานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  7.1) งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.2) งานวางแผนและจัดท าท าเนียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้พร้อมต่อการตรวจสอบ 
  8) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 6.2 นางมัลลิกา  คงเกตุ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 25      
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
   2) งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างประจ า ประสานส่งเสริม     การ
ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
   3) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
   4) งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
   5) ประสานส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   6) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อความ
เข็มแข็งในวิชาชีพ 
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   7) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    7.1) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 
    7.2) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งสายงานการสอนในหน่วยงานการศึกษา 
    7.3) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน กรณีเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งและ
ระหว่างประจ าการ 
    7.4) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา    
   8) งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 8.1) ประกาศและแจ้งสถานศึกษาด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา น าผลการคัดเลือกเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ กศจ.ให้ความเห็นชอบ ประกาศยกย่อง        
เชิดชูเกียรติ โล่รางวัลพร้อมเผยแพร่ยกย่องอย่างกว้างขวาง 

  8.2) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา     
38 ค (2) 

  8.3) งานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 
 9) งานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพคร ู 
 10) งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  7.1 นายวิจัย  ไกรสิทธิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 94 ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ บริหารจัดการงานตามภารกิจ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการนิเทศ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   6) วางแผนการนิเทศ และประสานงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   7) พัฒนา รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม
ระเบียบราชการ และสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 
   8) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   9) งาน/โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV) 
   10) งาน/โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   11) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  7.2 นางสายพิน  เพชรศรีเงิน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 104  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 
1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
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 2) ช่วยก ากับ ดูแล งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละกลุ่มสาระ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ งานส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา งานส่งเสริม พัฒนา การนิเทศภายในโรงเรียน งานส่งเสริม พัฒนา ความสามารถ             
การอ่านออกเขียนได้และนิสัยรักการอ่าน งานส่งเสริม พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน งานเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 3) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6) งานพัฒนา ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
 7) งานสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่ 
“โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ” 
 8) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 1 อ าเภอทุ่งสง   
 9) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.3 นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 109       
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา 
ล าดับที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2) ช่วยก ากับ ดูแล งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน งานทดสอบและงานประเมินผล 
งาน/โครงการตามนโยบายต่างๆ 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
  4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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  5) งานพัฒนาระบบการวัดผล 
  6) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
  7) งานส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
  8) งานยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
  9) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 8 อ าเภอพิปูน   
  10) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.4 นายถาวร  ปลอดชูแก้ว  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 98 มี
หน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
  4) งาน/โครงการโรงเรียนสุจริต 
  5) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่  
  6) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.5 นางปิยกมล พูลเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 97 มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 
 3) งานส่งเสริม พัฒนา การนิเทศภายในโรงเรียน 
 4) งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 5) นิเทศ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6 อ าเภอฉวาง 
 6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.6 นางอรอนงค์  พรหมวิหาร ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 99     
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3) งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  6) งานประสานงานการเป็นคุณภาพภายนอก 
  7) งาน/โครงการโรงเรียนในฝัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  8) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 อ าเภอทุ่งสง 
  9) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.7 นางกรุณา  โชติวัน  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 100 มีหน้าที่และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1) งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
  2) งานพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (โครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 
 3) นิเทศ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 9 อ าเภอบางขัน 
 4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.8 นางสาวปรีดา  จ านงจิต  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 102  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
   2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   3) งานสื่อการเรียนการสอน 
   4) งานสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่  
    4.1) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
    4.2) โรงเรียนขนาดเล็ก 
   5) งานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   6) งาน/โครงการใช้สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
   7) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 5 อ าเภอทุ่งใหญ่ 
  8) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.9 นายสุชาติ  หนูกลับ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 107  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) 
   2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3) งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
   4) งานทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   5) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 7 อ าเภอฉวาง 
   6) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.10 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 110 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  4) งานประเมินการอ่านออก 
  5) งานทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
  6) งานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
  7) งานเตรียมทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Pre O-NET) 
  8) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 12 อ าเภอถ้ าพรรณรา  
  9) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.11 นายจ ารัส สุขเล็ก ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 111 มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติและสิ่งประดิษฐ์ 
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  6) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  7) งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM Education) 
  8) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 11 อ าเภอนาบอน  
  9) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.12 นางพุทธชาติ ทวี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 112 มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4) งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
  5) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 อ าเภอช้างกลาง  
  6) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.13 นางกาญจนา  จิตรส ารวย  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 116 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  4) งานส่งเสริม พัฒนา ความสามารถการอ่านออกเขียนได้ 
  5) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 2 อ าเภอทุ่งสง  
  6) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.14 นางเสาวภา  นนทศักดิ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ 47  
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) บริหารงานธุรการ และงานจัดการส านักงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
  2) งานทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบงานสารบรรณ 
  3) งานประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4) งานเบิก-จ่าย และจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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  5) งานประสานงาน กลุ่มอ่ืนๆ หน่วยงานอื่น และโรงเรียน เกี่ยวกับงานธุรการที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.15 นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย ต าแหน่งธุรการ (อัตราจ้าง) มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) งานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) งานจัดเก็บและรับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์กลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  3) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4) งานพิมพ์ กลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5) งานเสนอแฟูมผู้มีอ านาจลงนาม 
  6) งานจดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  7) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 
สังคมอ่ืน 
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น 
  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
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  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  8.1 นายพินิจ ขุนนุ้ย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 39 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน       
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่ม และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  8.2 นางพรทิพย์ รัตนบุรี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 40 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   2) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ 
   3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ 
   4) งานอบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   5) เสนอขอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   6) จัดท าแผนงาน การติดตาม นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   7) งานวางแผนการติดตามนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   8) งานประสานความร่วมมือกับฝุายปกครอง เพ่ือติดตามความประพฤตินักเรียนหลัง 
เลิกเรียน 
    9) งานประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    10) งานประสาน รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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    11) งานบ าบัดรักษาจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา/ค่ายบ าบัดสมัครใจแบบบูรณาการ 
    12) งานโครงการบ้านหลังเรียน 
    13) งานโครงการสารวัตรนักเรียน  ปปส. 
    14) งานกิจกรรมสร้างสรรค์  ชมรม To Be number one 
    15) งานจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
    16) งานจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
    17) งานศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม 
    18) งานจัดระบบ/พัฒนาข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
    19) งานประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการตามความส าคัญของสภาพปัญหา 
    20) งานการจัดระบบการดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มปกติ 
    21) งานการจ าแนกสถานะสถานศึกษา เพื่อด ารงความเข้มแข็งการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 
    22) งานส ารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
    23) งานจัดประชุม สัมมนาการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มนักเรียน 
    24) การด าเนินงานตามนโยบายรั้วโรงเรียน 
    25) งานการเฝูาระวังและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    26) งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    27) งานพัฒนา สร้างเครือข่าย สร้างครูแกนน า  นักเรียนแกนน า 
    28) งานห้องเรียนสีขาว โรงเรียนสีขาว 
    29) งานบ าบัด ฟื้นฟูสภาพนักเรียนและเยาวชน 
    30) งานอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ด้านทักษะชีวิต การปฏิเสธไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
   31) งานผลิตสื่อ การเรียนรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรู้เท่าทัน
ปัญหายาเสพติด      
   32) งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
   33) งานวิเทศสัมพันธ์ 
   34) แจ้งประกาศต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาต่างประเทศ การประกวดแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
   35) การส่งเสริมและการสนับสนุนการจ้างชาวต่างประเทศให้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 
   36) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์  กรณี น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์  
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ 
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    37) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  8.3 นางสาวสุนันทา มูสิกพรรณ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี      
อ 43 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) การพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (โครงการของ 
สสวท.) 
    2) การแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก แห่งประเทศไทย (โครงการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) 
    3) การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกระดับ (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ระดับจังหวัด และระดับประเทศ) 
    4) กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
    5) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 
    6) งานมูลนิธิยุวทูตความดีคู่คุณแผ่นดิน 
    7) การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
    8) การขออนุญาตน านักเรียนไปนอกราชอาณาจักร 
    9) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
    10) งานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 
    11) งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
    12) งานส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการ  และเด็กไร้สัญชาติ 
    13) งานส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการ  เด็กไร้สัญชาติ 
     13.1) งานส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     13.2) จัดท าทะเบียนข้อมูลเด็กพิการ  และเด็กไร้สัญชาติ 
     13.3) ประสานการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ และเด็กไร้สัญชาติอย่าง
ทั่วถึง และมีความเสมอภาค 
     13.4) สนับสนุนอุปกรณ์แก่ผู้พิการ 
    14) งานกิจการนักเรียนอ่ืน 
    15) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์  รัตนบุรี กรณีนางพรทิพย์ รัตนบุรี ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    16) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  8.4 นางสาวธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี      
อ 42  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1) งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
     1.1) งานจัดตั้งศูนย์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่ 
     1.2) งานจัดตั้งศูนย์เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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     1.3) งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     1.4) งานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     1.5) งานโครงการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
     1.6) งานจัดการศึกษา ส าหรับเด็ก ที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามกลุ่มเปูาหมาย
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC 
     1.7) งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
    2) งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     2.1) การจัดส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
     2.2) การจัดท าแผนการแนะแนวการศึกษา 
     2.3) การวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ 
     2.4) งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนับสนุน 
การศึกษาของนักเรียน 
    2.5) งานแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
    2.6) งานสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา 
    2.7) งานส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.8) ส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวกับการแนะแนว 
    2.9) งานส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้ระหว่างเรียน 
    2.10) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแนะแนวการศึกษา และประกอบอาชีพ 
    2.11) งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     2.11.1) งานระดมทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     2.11.2) งานประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่ให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และประชากรในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
     2.11.3) งานการวางแผนเพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
     2.11.4) งานประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน 
หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้เข้าใจสนใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา 
   3) ระดมทรัพยากรและทุนการศึกษานักเรียน 
    3.1) ทุนการศึกษาต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ 
   4) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    4.1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
   5) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวสุนันทา มูสิกพรรณ กรณีนางสาวสุนันทา  มูสิกพรรณ ไม่
อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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   6) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  8.5 นางสกรีนรักษ์  บุญมี  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 46  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหาร 
    1.1) การขอจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 
    1.2) การแต่งตั้งกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด หลักสูตรต่าง ๆ  
    1.4) การขออนุมัติตั้งค่ายลูกเสือ 
    1.5) การขอรับการตรวจประเมินผลขั้นที่ 5 เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 
    1.6) การขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 
    1.7) การประชุมสภาลูกเสือ 
    1.8) การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
    1.9) การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
    1.10) การจัดท าทะเบียนกลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
    1.11) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในการประเมินผลขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ
ประเมินผล 
    1.12) การนิเทศติดตามและประเมินการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 

    1.13) การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
    1.14) การจัดส่งหมู่ลูกเสือและ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ

แห่งชาติและงานชุมนุมลูกเสือโลก 
   1.15) การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญ
กาชาดสมนาคุณ 
   1.16) งานขออนุญาตอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
   1.17) กิจกรรมการคัดเลือกขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
   1.18) งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี 
   1.19) ขออนุมัติวิชาพิเศษลูกเสือ 
   1.20) งานจัดเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
   1.21) ส่งเสริมจัดตั้งสโมสรลูกเสือ 
   1.22) การประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   1.23) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ วันวชิราวุธ และ วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ (24) การประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือชาวบ้าน 
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   1.24) ประสานงาน สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน ชุมนุมลูกเสือชาวบ้านทุก
ระดับ 
 2) งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2.1) งานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  2.2) งานส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3) งานส่งเสริมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
  2.4) งานส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ 
  2.5) งานส่งเสริมความมั่นคงของชาติ 
  2.6) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งของชุมชน 
  3) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ปฏิบัติหน้าที่แทน น.ส.วิสนีย์  นุราช กรณี น.ส.วิสนีย์  นุราช ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  5) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 8.6 น.ส.วสินีย์  นุราช ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 44 ปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   2) โครงการอาหารกลางวัน 
   3) โครงการอาหารเสริม (นม) 
   4) การจัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
   5) ส่งเสริมสถานศึกษาเฝูาระวังติดตามภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล 
   6) งานคุ้มครองผู้บริโภค 
   7) งานโครงการ อย.น้อย 
   8) งานทันตสุขภาพ 
   9) งานส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ  
   10) งานจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ 
   11) งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   12) งานเผ้าระวัง ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
   13) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    13.1) จัดท าแผน/โครงการ กีฬา ดนตรี และการท่องเที่ยว 
    13.2) ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
     13.3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
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    13.4) ส่งเสริมให้ชุมชน ใช้อุปกรณ์ สนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 
     13.5) การแข่งขันกรีฑานักเรียนทุกประเภท 
     13.6) สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่าง ๆ 
   14) ประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือขอรับงบสนับสนุนการจัดท า
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
   15) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การ
ท่องเที่ยวทัศนศึกษา งานอดิเรกต่าง ๆ 
   16) ประสานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   17) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และระดับชาติ 
   18) ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน และการจัดสร้างลานกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา 
   19) งานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
   20) งานปูองกันโรคเอดส์ 
     20.1) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปูองกันโรคเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา 
     20.2) จัดท าแผนงาน โครงการปูองกันโรคเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา 
     20.3) สร้างเครือข่ายการเฝูาระวัง เพื่อปูองกันโรคเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา 
    21) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย กรณี นางวาธินีย์  ขุนนุ้ย ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    22) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  8.7 นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 41  มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) งานจัดการศึกษาภาคบังคับ 
      1.1) จัดท าแผนที่ก าหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) 
      1.2) งานก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาท้ังระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทุกจังหวัด 
      1.3) งานส ารวจประชากรวัยเรียน 
      1.4) งานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและการวางแผนการรับนักเรียน โดย
ค านึงถึงโอกาสและความเสมอภาคในการให้ได้รับการศึกษาตามกฎหมาย 
      1.5) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับส่งให้
สถานศึกษาทราบและเตรียมการรับนักเรียน 
      1.6) งานจัดท าประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน ป.1 การจัดสรรโอกาสเข้า
เรียนชั้น ม.๑ แจ้งผู้ปกครองเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับก่อนถึงก าหนด 1 ปี 
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       1.7) การรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1.8) งานแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ภาคบังคับ พ.ศ.2544 
       1.9) งานการแก้ไขปัญหาเด็กซ้ าขั้น เด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงจะออกกลางคัน 
    2) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
      2.1) งานประสานการส ารวจ รวบรวมข้อมูลประชากรและทรัพยากรทางการศึกษา 
การจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา  
       2.2) งานเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
      2.3) งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
      2.4) การศึกษา วิจัยและเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
    3) งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3.1) ส่งเสริม สนับสนุนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 
     3.2) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3.3) การรายงานและการประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
    4) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.1) งานการประสานการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
     4.2) งานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
     4.3) งานประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ี อปท.ร้องขอ 
     4.4) งานการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    5) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ 
    6) งานประสานติดตามเด็กเข้าเรียน การย้าย จ าหน่ายนักเรียน และผ่อนผันให้เข้าเรียน 
ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
    7) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสกรีนรักษ์  บุญมี กรณี นางสกรีนรักษ์  บุญมี  ไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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    8) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  8.8 นางจินตนา วงศ์เมฆ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 45 มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ ดังนี้ 
    1) งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    2) งานประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    3) งานควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    4) งานประสานขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการบ ารุงรักษา 
    5) งานประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    6) งานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
    7) งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
    8) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
    9) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
     9.1) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
     9.2) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
     9.3) การซื้อแบบพิมพ์ 
     9.4) การตรวจสอบวุฒิ 
     9.5) การรับรองความรู้และเทียบโอนผลการเรียน 
    10) งานส่งเสริมเผยแพร่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
    11) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
   (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
   (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
   (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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  9.1 นายโกศล  มณีชัย ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 
อ 50 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่บริหารจัดการงานภารกิจของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในหน่วยตรวจสอบภายในและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  5) งานประเมินความเสี่ยง 
  6) ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี  (Financial Audit) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
  7) วางแผนการตรวจสอบภายใน 
  8) งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
  9) ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามระเบียบ  (Compliance  Audit) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  10) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
\  11) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัด 
  12) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information  Technology  Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  13) ตรวจสอบการบริหาร  (Management Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
  14) งานตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
  15) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  9.2 นางสุธิณี  ทรงอาวุธ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 51 มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 1 กรณีผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายในไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   2) ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี  (Financial Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
   3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance  Audit) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   4) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
   5) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกดั 
   6) งานตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  กรณีที่ได้รับมอบหมาย   
   7) งานตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 
   8) ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   9) งานประเมินระบบควบคุมภายใน 
    กลุ่มท่ี  ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    กลุ่มท่ี  ๒ กลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มท่ี  ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   กลุ่มท่ี  ๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 10) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 9.3 นางทัสนี  งามประดิษฐ์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 52         
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ล าดับที่ 2 กรณีผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้ที่ได้รับมอบหมายล าดับที่ 1 ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
  2) ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
  3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ  (Compliance  Audit) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  4) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
  5) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Audit)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
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  6) งานตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  กรณีที่ได้รับมอบหมาย   
  7) งานตรวจสอบเงินทดรองราชการ รวมถึงเงินยืมราชการและการจ่ายเงินทดรอง
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8) งานตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 
  9) งานประเมินระบบควบคุมภายใน 
   กลุ่มท่ี  ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   กลุ่มที่  ๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   กลุ่มท่ี  ๓ กลุ่มนโยบายและแผน   
   กลุ่มท่ี  ๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   กลุ่มท่ี  ๕ กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 10) ปฎิบัติงานธุรการและสารสนเทศ 
 11) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
  (ช) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
  10.1 นายอธิคมฉ์  นาคฤทธิ์   ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ ๒๘ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  มีหน้าที่บริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่มกฎหมายและคดี 
และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ภายในกลุ่มกฎหมายและคดีและเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดี 
 2) วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและด าเนินการ
ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
  4) ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานแก่บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดีเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 6) ด าเนินการงานวินัยและรักษาวินัย 

    6.1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    6.2) ด าเนินการ พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
    6.3) ด าเนินการทางวินัยและตรวจพิจารณาทางวินัย 
    6.4) การรายงานผลการด าเนินการทางวินัย 
 7) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
    7.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
    7.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
    7.3) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    7.4) ด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
       7.5) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีอ่ืน ๆ     

ของรัฐ 
  8) ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและมาตรการที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
  9) ร่างและตรวจร่างนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
  10) ให้ค าปรึกษาหารือหรือให้ความเห็นและค าแนะน าด้านกฎหมายและคดีแก่ข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา 
  11) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  12) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 

    สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

 
(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


