คำสังส
่ ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ที่ ๓๘๐/๒๕๖๐
เรือ่ ง มอบหมำยงำนให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร
-------------------------------ตำมคำสัง่ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรปู กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมภิ ำคที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง กำรมอบหมำยข้ำรำชกำรไปปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และให้ผมู้ รี ำยชื่อตำมคำสัง่
มอบหมำยงำนในหน้ำทีใ่ ห้เรียบร้อยและเดินทำงไปปฏิบตั หิ น้ำที่ ภำยในวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ นัน้
บัดนี้ ข้ำรำชกำรผูม้ รี ำยชื่อดังกล่ำวได้เดินทำงไปปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เพื่อให้กำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ปฏิบตั งิ ำนตำมภำรกิจงำนที่
กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทำงรำชกำร ได้ถอื ปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียด
แนบท้ำยคำสังนี
่ ้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐
สัง่ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๐

(นำงสำวกัลยำณี นรสิงห์)
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑

กลุ่มอำนวยกำร
๑. นำงสำวเจตนำ มีแสงเพ็ชร์ ตำแหน่ ง นักจัดกำรงำนทัวไป
่ ชำนำญกำรพิ เศษ
ปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ ผอ้ ู ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของผูร้ ว่ ม
ปฏิบตั งิ ำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญสูงมำกในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำระบบ
บริหำรองค์กำร กำรประสำนงำน และให้บริกำร ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหำทีย่ ำกมำก
๑.๒ ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
-. ตรวจสอบ กลันกรองงำนตำมภำรกิ
่
จของกลุ่มอ่ำนวยกำร รวมทัง้ เร่งรัด กำกับ ติดตำม
งำน
เพื่อ ให้ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมระเบีย บ กฎหมำย และแนวปฏิบ ัติท่ีเ กี่ย วข้อ ง ก่ อ นน ำเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
- แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำม
เป้ ำหมำยทีก่ ำหนด
๑.๓ ด้ำนกำรวำงแผน
- วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในกลุ่ม
อำนวยกำรให้เป็ นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและแนวทำงปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมเรียบร้อยอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- ให้ค ำปรึก ษำ แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิต่ ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องแก่บุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๑.๔ ด้ำนกำรประสำนงำน
- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก สำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มอำนวยกำร
๑.๕ งำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนพัฒนำคุณภำพกำรใช้บริกำร
๑.๖ ควบคุม กำกับ ดูแล รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในสถำนศึกษำ และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลเตรียม
ป้ องกันและบรรเทำอุทกภัยในสถำนศึกษำ
๑.๗ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชัวครำว
่
๑.๘ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

งำนธุรกำร

๑. นำงกุลธิดำ เจริญไทย

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.๑ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
๑.๒ งำนส่งเสริม กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพในสถำนศึกษำ
- กองทุนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สังกัด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
- กำรจัดสวัสดิกำร เช่น สวัสดิกำรกูย้ มื เพื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย สินเชื่อเพื่อกำรแก้ไขปั ญหำหนี้สนิ ครู
ฯลฯ
- ดำเนินกำรบริกำรเครือ่ งดื่มกำแฟสด เพื่อเป็ นสวัสดิกำรข้ำรำชกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๓ งำนประสำนงำน
- กำรส่งเสริมสนับสนุ นกำรศึกษำดูงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ
- งำนส่งเสริมสนับสนุนงำนพิธกี ำรสำคัญของจังหวัด
๑.๔ งำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
- งำนรักษำควำมปลอดภัย
- ดำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิง่ แวดล้อม ดูแลอำคำรสถำนที่ และจัดกิจกรรม
๕ส
- รำยงำนแจ้งอำคำรสถำนทีช่ ำรุด เพื่อดำเนินกำรซ่อมแซม
- กำรดูแลอำคำรสถำนทีร่ ำชกำร อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ทีม่ ผี ลกระทบจำกภัย
ธรรมชำติ และกำรขอใช้อำคำรสถำนทีข่ องโรงเรียน
- กำรขออนุญำตใช้หอ้ งประชุมภำยใน สพป.อย.๑
๑.๕ เบิกจ่ำย วัสดุอุปกรณ์ และควบคุมกำรใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ในกลุ่มอำนวยกำร
๑.๖ งำนเกีย่ วกับกำรเชิญประชุมหรือประธำนในพิธเี ปิ ดกำรประชุม หรือเปิ ดงำนของโรงเรียน
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต
๑
๑.๗ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๘ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ องนำงจินตนำ สุขพัทธี กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถมำปฏิบตั ิ
หน้ำที่
๑.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงจินตนำ สุขพัทธี

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน
ดังนี้
๒.๑ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำทะเบียนรับหนังสือรำชกำรส่วนกลำง ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทัง้ ภำยใน และภำยนอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร
- งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร
- ลงทะเบียนรับหนังสือ /ลงทะเบียนหนังสือลับ
- ทำกำรวิเครำะห์และคัดแยกหนังสือรำชกำรทุกเรือ่ งทีส่ ่งเข้ำมำก่อนทำกำรลงทะเบียนรับ
- เสนอหนังสือรำชกำรทีไ่ ม่มกี ลุ่มใดรับผิดชอบ ให้ผบู้ งั คับบัญชำสังกำร
่
- รับ-ส่ง FAX ของ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- จัดทำทะเบียนคุมคำสังพร้
่ อมจัดเก็บสำเนำคำสัง่
๒.๒ งำนยำนพำหนะ
- จัดทำกำรคุมรถยนต์ส่วนกลำงของ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- บันทึกข้อมูลกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง ของแต่ละกลุ่มงำน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำ
กำรสรุปเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ เป็ นประจำทุกเดือน
- จัดทำทะเบียนคุมกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำงแต่ละเดือน
- จัดทำใบจ่ำยงำนให้กบั พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำงล่วงหน้ำเป็ นประจำทุกวัน
- จัดทำรูปเล่มเพื่อบันทึกกำรเดินทำงประจำรถยนต์ส่วนกลำง จำนวน ๖ คัน ทุกเดือน
- ดูแลกำรเก็บรักษำรถยนต์ส่วนกลำง/กำรตรวจสภำพกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลำง
- กำรต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลำงของ สพป.อย.๑
- จัดทำสมุดบันทึกกำรซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ประจำรถยนต์ทุกคันเพื่อให้ พนักงำนขับรถ
บันทึกกำรซ่อมทุกครัง้
- ควบคุมกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชือ้ เพลิงรถยนต์ส่วนกลำง พร้อมจัดทำทะเบียนคุมประจำเดือน
- สรุปกำรใช้จ่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิงรถยนต์แต่ละคัน (ทุกสิน้ เดือน) เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
- สรุปรำยงำนกำรเดินทำงรถยนต์ ส่วนกลำง แต่ละคันเป็ นประจำทุกเดือน (ทุกสิน้ เดือน)
เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
- เสนอบันทึกกำรตรวจสภำพรถยนต์ประจำวัน และรำยงำนกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำงทุกวัน

- จัดทำแบบฟอร์มต่ำง ๆ เกีย่ วกับรถยนต์ส่วนกลำง เช่น แบบฟอร์มขออนุญำตใช้รถยนต์
ส่วนกลำง,แบบฟอร์มบันทึกเสนอซ่อม, แบบฟอร์มบันทึกเสนอกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง, แบบฟอร์มบันทึก
กำรตรวจสภำพรถยนต์ประจำวัน, แบบฟอร์มบันทึกรำยงำนกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง, แบบฟอร์มกำร
จัดทำรูปเล่มบันทึกกำรเดินทำง
๒.๓ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๒.๔ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ องนำงกุลธิดำ เจริญไทย กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถมำปฏิบตั ิ
หน้ำที่
๒.๕ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำงปรำณี มีชิตสม ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้รบั ผิดชอบ
งำน ดังนี้
๓.๑ งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร เก็บระเบียบกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือ
หนังสือซ้อมควำมเข้ำใจ หรือข้อหำรือต่ำง ๆ และแจ้งเวียนให้บุคลำกรในกลุ่ม/โรงเรียนในสังกัดทรำบ
๓.๒ งำนกำรหำทุนทรัพย์ สวัสดิกำร อำทิ กำรจัดจำหน่ ำยเสือ้ สิง่ ของ ฯลฯ
๓.๓ งำนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพภำยในสถำนศึกษำ
- กองทุนสวัดสิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สัสงกัด สพป.อย.๑
- กำรจัดสวัสดิกำร เช่น สวัสดิกำรกูย้ มื เพื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย สินเชื่อเพื่อกำรแก้ไขปั ญหำหนี้สนิ ครู
ฯลฯ
๓.๔ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๓.๕ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๔. นำงภัสรำ เลิศดี

ตำแหน่ งลูกจ้ำงชัวครำว
่
มอบหมำยให้ รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๔.๑ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area
- ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- แจกหนังสือรำชกำรทีล่ งทะเบียนรับแล้วให้แต่ละกลุ่มงำนนำไปปฏิบตั ิ
- ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร ในกลุ่มอำนวยกำร
- ส่ง Fax หนังสือรำชกำร
- ลงทะเบียนส่งหนังสือรำชกำร / ลงทะเบียนส่งหนังสือลับ
- จัดทำทะเบียนคุมคำสัง่ พร้อมจัดเก็บสำเนำคำสัง่
๔.๒ ส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
๔.๓ งำนช่วยอำนวยกำร
- ช่วยงำนในกำรประชุมภำยในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต
๑ (ประชุมสภำกำแฟ)

- ช่วยงำนในกำรประชุมผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ และประชุมบุคลำกรในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๔.๔ จัดทำและปรับปรุงพัฒนำระบบ Website ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
- จัดทำ เว็บไซต์ กลุ่มอำนวยกำร
- จัดทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรทำงรำชกำรบนเว็บไซต์ สนง.เขตฯ และของกลุ่มงำนต่ำง
ๆ
- จัดทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลกำรวิจยั ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯลฯ
- ทำหน้ำทีเ่ ป็ น admin ของระบบ Smart Area
๔.๕ กำรศึกษำวิเครำะห์ ออกแบบ กำหนดคุณลักษณะ ติดตัง้ ดูแล บำรุงรักษำ ให้คำปรึกษำ
แนะนำ แก้ไขปั ญหำ และพัฒนำบุคลำกร ติดตำมประเมินผลเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ระบบ Server และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๔.๖ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๔.๗ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
๑. นำงกัญญำ เข็มปัญญำ

ตำแหน่ งนักจัดกำรงำนทัวไป
่ ชำนำญกำรพิ เศษ มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำนดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร คนที่ ๒ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
๑.๓ วำงแผน ตรวจสอบ และให้คำปรึกษำดูแล รับผิดชอบงำน ตำมภำรกิจกลุ่มงำนบริห ำร
ทัวไป
่
ให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.๔ งำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (OD)
- งำนพัฒนำบุคลำกรกลุ่มอำนวยกำร
๑.๕ งำนเลือกตัง้ และสรรหำกรรมกำร และอนุกรรมกำร
- งำนสรรหำ คณะกรรมกำรเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนเลือกตัง้ และสรรหำคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.
ศ.) และคณะกรรมกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งำนเลือกตัง้ ผูแ้ ทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ. และคณะกรรมกำร
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

- งำนแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนแต่งตัง้ คณะกรรมกำรกลุ่มโรงเรียน
๑.๖ งำนประสำนงำน
- ประสำนกำรสนับสนุ นกำรเลือกตัง้ ทัวไป
่
- ประสำนกำรจัดงำนวันสำคัญ เช่น งำนยุทธหัตถี วันครู
๑.๗ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
๑.๘ ปฏิบตั งิ ำนตำมภำรกิจของคณะกรรมกำรคุรสุ ภำเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต
๑
ในตำแหน่งเลขำนุกำรคุรสุ ภำเขตพืน้ ทีฯ่
๑.๙ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๑๐ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำงฐิตญ
ิ ำภรณ์ หำญเจริญวนะภูษติ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
๑.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงฐิติญำภรณ์ หำญเจริญวนะภูษิต ตำแหน่ งนักจัดกำรงำนทัวไป
่ ชำนำญกำร
มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ งำนช่วยอำนวยกำร
- งำนประชุมภำยในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ได้แก่ กำรประชุมผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ (สภำ
กำแฟ) ประชุมบุคลำกร ประชุมกลุ่มอำนวยกำร ประชุมลูกจ้ำงประจำ
- งำนประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนรวมโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน
- งำนมอบหมำยหน้ำทีก่ ำรงำน/กำรมอบหมำยงำนให้ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร
- งำนกำรรับ – ส่งงำนในหน้ำทีร่ ำชกำรของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- รำยงำนกำรตรวจเยีย่ ม ตรวจรำชกำร และกำรขอลงนำมสมุดหมำยเหตุรำยวันของโรงเรียนใน
สังกัด
๒.๒ งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน เพื่อประกอบคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
ประจำปี และบันทึกรำยงำนข้อมูลในระบบ KRS ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- ดูแลระบบกำรบันทึกข้อมูลของกระทรวงพลังงำน ทุกโรงเรียนในสังกัด ทุกไตรมำส

- รำยงำนกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ ำและน้ ำมันเชือ้ เพลิงในเว็บไซด์ของกระทรวงพลังงำน
www.e-report.energy.go.th/ ให้ผวู้ ่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ ตำมตัวชีว้ ดั : ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร ทุกไตรมำส
- กำรดำเนินงำน ติดตำม ตำมมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ ด้ำนสำธำรณูปโภค ตำม
โครงกำรกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
- กำรเก็บข้อมูลจำนวนผูม้ ำขอใช้บริกำรห้องประชุม เพื่อบันทึกในเว็บกระทรวงพลังงำน
- กำรดำเนินงำน แนวทำงประหยัดน้ ำในหน่วยงำนภำครัฐ และบันทึกรำยงำนข้อมูล
ประหยัดน้ ำในระบบ ARS ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๓ ดำเนินกำรเกีย่ วกับเครือ่ งหมำยตอบแทน ประกำศอนุโมทนำบัตร กำรขอเครื่องหมำย
เชิดชูเกียรติ เข็ม โล่ และกำรตอบขอบคุณแก่ผบู้ ริจำค
๒.๔ ดำเนินกำร กำกับ ควบคุม ดูแล นักศึกษำฝึกงำน
๒.๕ กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี เพื่อสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทัง้ ลูกจ้ำงประจำ คัดเลือกให้ได้รบั รำงวัล “ครุฑทองคำ” ประจำปี
๒.๖ กำรขอพระรำชทำนชื่อโรงเรียน กำรขอพระรำชทำนนำมอำคำรเรียน สิง่ ปลูกสร้ำง
ขอพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์
๒.๗ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งำนบันทึกข้อมูลในวำระประชุมกรมกำรปกครองจังหวัดฯ ครำวประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
- งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
๒.๙ งำนสนับสนุนสวัสดิกำร จัดทำบัญชี รับ-จ่ำยร้ำนสวัสดิกำร Coffee Kat
๒.๑๐ งำนกำรรับบริจำค ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๘ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๒.๙ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำงกัญญำ เข็มปั ญญำ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ได้
๒.๑๐ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย เช่น จัดงำนทำบุญตำมประเพณีฯ

กลุ่มงำนประสำนงำน
๑. นำงสมทรง ทองนวล

ตำแหน่ งนักจัดกำรงำนทัวไป
่ ชำนำญกำร มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำนดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนประสำนงำน
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร คนที่ ๓ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้

๑.๓ วำงแผน วิเครำะห์ ตรวจสอบ และให้คำปรึกษำ ดูแล รับผิดชอบงำน ตำมภำรกิจกลุ่มงำน
ประสำนงำนให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.๔ งำนประสำนงำน
- สร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทัง้ ภำยในและภำยนอก
- ประสำนควำมเชื่อมโยง และระดมทรัพยำกร เพื่อกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- ประเมินผลรูปแบบกำรประสำน และนำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนำ
บุคลำกร ให้มคี วำมพร้อมในกำรประสำนงำนกับองค์กร คณะบุคคล และหน่วยงำนอื่น
- ประสำนงำนรำยงำนผลตำมทีจ่ งั หวัดของควำมร่วมมือเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ทีร่ บั ผิดชอบตำมคำ
รับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
- ประสำนงำนกับผูเ้ กี่ยวข้องในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ
- ประสำนงำนรำยงำนผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรตำมทีจ่ งั หวัดขอควำมร่วมมือเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ที่
รับผิดชอบตำมคำรับรอง
๑.๕ งำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนกำรควบคุมภำยใน กลุ่มอำนวยกำร / สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
- งำนคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร (KPI : Report System) สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
- งำนบริหำรควำมเสีย่ งสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนตัวชีว้ ดั กำรพัฒนำองค์กำร
- งำนตัวชีว้ ดั ทีร่ บั ผิดชอบตำมนโยบำยของกระทรวง/จังหวัด
๑.๖ กำรพิจำรณำขออนุญำตพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ (รวมโรงเรียนเอกชน)
๑.๗ กำรประสำนงำนรวบรวมข้อมูล และกำรกำกับติดตำม เกีย่ วกับกำรวิจยั ของนิสติ นักศึกษำ
๑.๘ งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
๑.๙ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๑๐ จัดทำและปรับปรุงพัฒนำระบบ Website ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
- จัดทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรทำงรำชกำรบนเว็บไซต์ของสนง.เขต และกลุ่มงำนต่ำง ๆ
๑.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำยวัฒนชัย ศำสตร์สำระ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้ ๑.๑๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์

๑. นำยวัฒนชัย ศำสตร์สำระ ตำแหน่ งนักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ และปฏิบตั หิ น้ำทีน่ กั ประชำสัมพันธ์ของ
สพป.อย.๑
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร คนที่ ๑ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้
๑.๓ วำงแผน ตรวจสอบ และให้ ค ำปรึก ษำดู แ ล รับ ผิด ชอบงำน ตำมภำรกิ จ กลุ่ ม งำน
ประชำสัมพันธ์
ให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.๔ วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร นโยบำย ควำมเคลื่อนไหว
ทำง
กำรศึกษำ ทรัพยำกร และกิจกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนำไปสู่องค์ควำมรูแ้ ละสื่อประชำสัมพันธ์
๑..๕ กำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทงั ้ ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร
๑.๖ วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร พัฒนำสื่อไอทีในกำรติดต่อส่งข่ำว
ประชำสัมพันธ์
๑.๗ งำนพัฒนำบุคลำกรทีร่ บั ผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๑.๘ จัดทำหนังสือพิมพ์อเิ ล็กทรอนิคส์ e-News, e-Network
๑.๙ รับ – ส่ง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ จำกหน่วยงำนอื่น
๑.๑๐ ผลิตข้อมูลข่ำวสำร บทควำม และรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
จัดทำวำรสำรของ สพป.อย.๑
๑.๑๑ งำนกิจกรรมนันทนำกำร
๑.๑๒ ติดตำมข่ำวสำร ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งชีแ้ จง
๑.๑๓ งำนนำชมโรงเรียน โบรำณสถำน (มัคคุเทศก์)
๑.๑๔ งำนบันทึกภำพ VCD ภำพนิ่ง บริกำรสำรสนเทศ และงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์
๑.๑๕ จัดทำข่ำว ติดตำมข่ำว จำกหนังสือพิมพ์รำยวัน ท้องถิน่ และเอกสำรต่ำง ๆ นำเสนอผูอ้ ำนวยกำรทุกวัน
๑.๑๖ กำรตรวจกลันกรองงำนในกลุ
่
่มงำนประชำสัมพันธ์

๑.๑๗ กำรเผยแพร่กจิ กำรและผลงำน ข้อมูลข่ำวสำร งำนบริหำรจัดกำรศึกษำและผลงำนอื่น ๆ
ของ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๑.๑๘ บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐
๑.๑๙ จัดทำป้ ำยแผนภูมขิ ำ้ รำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และองค์คณะบุคคล สำคัญต่ำง ๆ ให้เป็ น
ปั จจุบนั
๑.๒๐ จัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์ ทำป้ ำยงำนพิธ ี วันสำคัญ กิจกรรมต่ำง ๆ
๑.๒๑ ดูแล และจัดเก็บข้อมูลจำกตูร้ บั ฟั งควำมคิดเห็น
๑.๒๒ บริกำรอำนวยควำมสะดวกผูม้ ำติดต่องำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๒๓ งำนจิตบริกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่แก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๒๔ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำงสมทรง ทองนวล กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ได้
๑.๒๕ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

ลูกจ้ำงประจำ
๑. นำยสมชำย สุดลอย

ตำแหน่ งช่ำงปูน ชัน้ ๔ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญสูง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์ หรือ
สิง่ ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับปูน และคอนกรีต ก่ออิฐ ฉำบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมเกีย่ วกับ
งำนปูนทัง้ หมด
๑.๒ ดูแลรักษำ และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งใช้ ในกำรทำงำน
๑.๓ ขับรถยนต์ (ตู)้ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
หมำยเลขทะเบียน ก ๐๙๐๘ และรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน ตลอดจน ดูแลรักษำเครื่องยนต์และทำควำม
สะอำดรถยนต์ตลอดจน ดูแลควำมสะอำดสถำนทีเ่ ก็บรถยนต์ของสำนักงำน
๑.๔ จดบันทึกกำรซ่อมและกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง ในสมุดบันทึกกำรซ่อม / บันทึกกำรเติมน้ำ มัน
๑.๕ รำยงำนกำรใช้รถยนต์ (ตู)้ ส่วนกลำง รำยงำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำงประจำวัน
หมำยเลขทะเบียน ก ๐๙๐๘ เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทรำบทุกวัน
๑.๖ ดูแลกำรใช้รถยนต์ของสำนักงำน ก่อนใช้รถยนต์รำชกำรต้องได้รบั อนุญำตทุกครัง้ และใช้
เพื่อ กิจกำรอันเป็ นงำนรำชกำรเท่ำนัน้
๑.๗ งำนจิตบริกำร ดูแลอำนวยควำมสะดวก และขับรถให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำรรถรำชกำรทุกคน
ด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัย
๑.๘ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
๒. นำยรังสรรค์ นพวรรณ์ ตำแหน่ งช่ำงสี ชัน้ ๔ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้

๒.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญสูงในกำรเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทำสีลงบน
สิง่ ของต่ำง ๆ เช่น อำคำร เครือ่ งจักร อุปกรณ์ตวั ถังรถยนต์ โต๊ะ เก้ำอี้ เป็ นต้น
๒.๒ ดูแลรักษำ และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ในกำรทำงำน
๒.๓ ขับรถยนต์ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
หมำยเลขทะเบียน นค. ๖๒๓๖(ตู)้ และหมำยเลขทะเบียน นค ๒๖๕๕ ดูแลรักษำเครือ่ งยนต์และทำควำม
สะอำดรถยนต์
๒.๔ รำยงำนกำรใช้รถยนต์ ส่วนกลำง รำยงำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ ส่วนกลำงประจำวัน
หมำยเลขทะเบียน นค. ๖๒๓๖(ตู)้ และหมำยเลขทะเบียน นค ๒๖๕๕ เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ทรำบทุกวัน ๒.๕ จดบันทึกกำรซ่อมและกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง ในสมุดบันทึกกำรซ่อมประจำรถทุกครัง้
๒.๖ จดบันทึกกำรเติมน้ ำมันลงในสมุดประจำรถทุกครัง้ ทีเ่ ติม
๒.๗ ดูแลกำรใช้รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน นค.๖๒๓๖(ตู)้ และหมำยเลขทะเบียน นค ๒๖๕๕
ของสำนักงำนฯ ก่อนใช้รถยนต์ ต้องได้รบั อนุญำตทุกครัง้ และใช้เพื่อกิจกำรอันเป็ นงำนรำชกำรเท่ำนัน้
๒.๘ งำนจิตบริกำร ดูแลอำนวยควำมสะดวก และขับรถให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำรรถรำชกำรทุกคน
ด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัย
๒.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำยสำรำญ วำริพินทุ

ตำแหน่ งช่ ำงไม้ ชัน้ ๔ มอบหมำยให้ รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๓.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์และ ควำมชำนำญสูง ในกำรสร้ำงซ่อม ประกอบ
ครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ทีท่ ำด้วยไม้ ตลอดจนทำอุปกรณ์ เครือ่ งใช้งำนทดลองทำแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่ำง ทำงำนปลูกสร้ำง ทำงำนช่ำงไม้ประณีต ทำบล็อกไม้สำหรับเทโลหะผสมต่ำง ๆ
เพื่อหล่อแบบในทรำยหล่อ ออกแบบเกี่ยวกับ งำนไม้ซง่ึ ไม่ใช่โครงสร้ำง ประมำณรำคำงำนไม้ วำงแผน
ควบคุมงำนตลอดจนควบคุมกำรใช้และบูรณะซ่อมแซม เครือ่ งมือกลไม้
๓.๒ ดูแลรักษำ และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ในกำรทำงำน
๓.๓ ขับรถยนต์ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
หมำยเลขทะเบียน นค ๒๖๙๔ (ตู)้ และขับรถยนต์ส่วนกลำงได้ทุกคัน ดูแลรักษำเครื่องยนต์และทำควำม
สะอำดรถยนต์ ตลอดจนดูแลควำมสะอำด สถำนทีเ่ ก็บรถยนต์ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำฯ
๓.๓ จดบันทึกกำรซ่อมและกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง ในสมุดบันทึกกำรซ่อมประจำรถทุกครัง้
๓.๔ จดบันทึกกำรเติมน้ ำมันลงในสมุดประจำรถทุกครัง้ ทีเ่ ติม
๓.๕ รำยงำนกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง รำยงำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำงประจำวัน
หมำยเลขทะเบียน นค ๒๖๙๔ (ตู)้ เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทรำบทุกวัน
๓.๖ ดูแลกำรใช้รถยนต์ของสำนักงำน ก่อนใช้รถยนต์รำชกำรต้องได้รบั อนุญำตทุกครัง้ และใช้
เพื่อกิจกำรอันเป็ นงำนรำชกำรเท่ำนัน้
๓.๗ งำนจิตบริกำร ดูแลอำนวยควำมสะดวก และขับรถให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำร รถรำชกำรทุกคน
ด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัย

๓.๘ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๔. นำยบรรจง ศรีคำ

ตำแหน่ งช่ำงปูน ชัน้ ๔ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๔.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญสูง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์ หรือ
สิง่ ก่อสร้ำงต่ำง ๆทีเ่ กีย่ วกับปูน และคอนกรีต ก่ออิฐ ฉำบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมเกีย่ วกับ
งำนปูนทัง้ หมด
๔.๒ ดูแลรักษำ และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ในกำรทำงำน
๔.๓ ขับรถยนต์ (ตู)้ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
หมำยเลข ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู)้ และ บ.๖๙๘๖(กระบะ) และขับรถยนต์ส่วนกลำงได้ทุกคัน พร้อม
ดูแลรักษำเครือ่ งยนต์และทำควำมสะอำดรถยนต์ ตลอดจนดูแล ควำมสะอำดสถำนทีเ่ ก็บรถยนต์ของ
สำนักงำน
๔.๔ จดบันทึกกำรซ่อมและกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง ในสมุดบันทึกกำรซ่อมประจำรถทุกครัง้
๔.๕ จดบันทึกกำรเติมน้ำมันลงในสมุดประจำรถทุกครัง้ ทีเ่ ติม
๔.๖ รำยงำนกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง รำยงำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำงประจำวัน
หมำยเลข ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู)้ และ บ.๖๙๘๖(กระบะ) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ทรำบทุกวัน
๔.๗ ดูแลกำรใช้รถยนต์ของสำนักงำน ก่อนใช้รถยนต์รำชกำรต้องได้รบั อนุญำตทุกครัง้ และใช้
เพื่อกิจกำรอันเป็ นงำนรำชกำรเท่ำนัน้
๔.๘ งำนจิตบริกำร ดูแลอำนวยควำมสะดวก และขับรถให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำร รถรำชกำรทุกคน
ด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัย
๔.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๕. นำยรุ่ง ผดุงกมล

ตำแหน่ งช่ ำงไฟฟ้ ำ ชัน้ ๔ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๕.๑ ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะช่ำงทีม่ ลี กั ษณะงำน ซึง่ ต้องใช้ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำม
ชำนำญสูงในงำนช่ำงไฟฟ้ ำ เช่น ติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษำ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ทเ่ี กีย่ วกับไฟฟ้ ำ รวบรวมข้อมูลและประวัตกิ ำรซ่อม
๕.๒ ดูแลรักษำ และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ในกำรทำงำน
๕.๓ ขับรถยนต์ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
หมำยเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๘ และขับรถยนต์ส่วนกลำงได้ทุกคัน พร้อมดูแลรักษำเครือ่ งยนต์ และทำ
ควำมสะอำดรถยนต์ ตลอดจนดูแล ควำมสะอำดสถำนทีเ่ ก็บรถยนต์ของสำนักงำน
๕.๔ จดบันทึกกำรซ่อมและกำรถ่ำยน้ ำมันเครือ่ ง ในสมุดบันทึกกำรซ่อมประจำรถทุกครัง้

๕.๕ จดบันทึกกำรเติมน้ำมันลงในสมุดประจำรถทุกครัง้ ทีเ่ ติม
๕.๖ รำยงำนกำรใช้รถยนต์ของสำนักงำน และรำยงำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำง
ประจำวันหมำยเลข ทะเบียน กฉ ๔๖๖๘ และรถยนต์ส่วนกลำง เพื่อเสนอผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ให้ทรำบ ทุกครัง้
๕.๗ งำนจิตบริกำร ดูแลอำนวยควำมสะดวก และขับรถให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำร รถรำชกำรทุกคน
ด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัย
๕.๘ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๖. นำยสำโรจน์ ยิ้มนิล ตำแหน่ งช่ำงไม้ ชัน้ ๔

มอบหมำยให้ รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๖.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์และ ควำมชำนำญสูง ในกำรสร้ำงซ่อม ประกอบ
ครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ทีท่ ำด้วยไม้ ตลอดจนทำอุปกรณ์ เครือ่ งใช้งำนทดลองทำแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่ำง ทำงำนปลูกสร้ำง ทำงำนช่ำงไม้ประณีต ทำบล็อกไม้สำหรับเทโลหะผสมต่ำง ๆ
เพื่อหล่อแบบในทรำยหล่อ ออกแบบเกีย่ วกับ งำนไม้ซง่ึ ไม่ใช่โครงสร้ำง ประมำณรำคำงำนไม้ วำงแผน
ควบคุมงำนตลอดจนควบคุมกำรใช้และบูรณะซ่อมแซม เครือ่ งมือกลไม้
๖.๒ จัดทำอุปกรณ์เครือ่ งใช้งำนทดลอง ทำแบบผลิตภัณฑ์ตวั อย่ำง ทำงำนปลูกสร้ำง ทำงำนไม้
ประณีต ทำบล็อกไม้สำหรับเทโลหะผสมต่ำง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรำยหล่อ
๖.๓ ออกแบบเกีย่ วกับงำนไม้ซง่ึ ไม่ใช่โครงสร้ำง ประมำณรำคำงำนไม้ วำงแผนควบคุมงำน
ตลอดจนควบคุมกำรใช้ และบูรณะซ่อมแซมเครือ่ งมือกลไม้
๖.๔ เปิ ด-ปิ ด ประตู หน้ำต่ำง อำคำรสำนักงำน ชัน้ ที่ ๒, ๓ ทัง้ หมด
๖.๕ ทำควำมสะอำด สำนักงำนชัน้ ที่ ๒, ๓ ทัง้ หมด (ทำชัน้ ๓ ในวันจันทร์, อังคำร และพุธ)
๖.๖ จัดโต๊ะเก้ำอีห้ อ้ งประชุมใหญ่ให้เรียบร้อย ทำก่อนและหลังกำรประชุม
๖.๗ เก็บกวำดใบไม้รอบบริเวณอำคำรทัง้ ๒ หลัง
๖.๘ ดูแลเก็บขยะและกำจัดขยะสำนักงำน และชัน้ ที่ ๒,๓ ทัง้ หมด และอำคำรวิทยบริกำร ตำม
วัน ในข้อที่ ๖.๕ โดยเก็บจำกถังขยะกลำงทุกวัน ไปทิง้ เวลำเลิกงำนทุกวัน
๖.๙ ทำควำมสะอำด ห้องผูอ้ ำนวยกำร และรองผูอ้ ำนวยกำร ๑ สัปดำห์ต่อครัง้
๖.๑๐ ทำควำมสะอำด ประตู หน้ำต่ำง กระจก สัปดำห์ละ ๑ ครัง้ และทำควำมสะอำดบันได
ชัน้ ๒
๖.๑๑ จัดภูมทิ ศั น์ดแู ลสวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๖.๑๒ มีจติ บริกำร ดูแลเอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวกผูม้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๖.๑๓ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำยพิรำ รำชสมบูรณ์ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้
๖.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๗. นำยวีรำ รำชสมบูรณ์

ตำแหน่ งช่ำงสี ชัน้ ๔ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๗.๑ ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งใช้ประสบกำรณ์และควำมชำนำญสูงในกำรเตรียมผิว ผสม พ่นหรือทำสี ลง
บน สิง่ ของต่ำง ๆ เช่น อำคำร เครือ่ งจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะเก้ำอี้ เป็ นต้น
๗.๒ เปิ ด-ปิ ด ประตู หน้ำต่ำง อำคำรสำนักงำน ชัน้ ที่ ๑, ๓ ทัง้ หมด
๗.๓ ทำควำมสะอำดสำนักงำน ชัน้ ที่ ๑ ,๓ ทุกห้อง (ทำชัน้ ๓ ในวันพฤหัสบดี , และศุกร์)
บันได ชัน้ ๑, ชัน้ ๓ ทัง้ สองด้ำน
๗.๔ ทำควำมสะอำด กำจัดขยะอำคำรวิทยบริกำร และจัดโต๊ะเก้ำอีห้ อ้ งประชุมใหญ่ให้เรียบร้อย
ทำก่อน และหลังกำรประชุม
๗.๕ ดูแลเก็บขยะและกำจัดขยะชัน้ ที่ ๑, ๓ ทัง้ หมด และอำคำรวิทยบริกำร ตำมข้อที่ ๗.๓ โดย
เก็บจำกถังขยะกลำง
๗.๖ ทำควำมสะอำดประตู หน้ำต่ำง กระจก สัปดำห์ละ ๑ ครัง้
๗.๗ ดูแลเก็บกวำดใบไม้ ดอกไม้รว่ ง และกำจัด โดยรอบบริเวณอำคำรสำนักงำนและอำคำรวิทย
บริกำร
๗.๘ จัดภูมทิ ศั น์ ดูแลสวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้บริเวณ
๗.๙ มีจติ บริกำร ดูแลเอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวกผูม้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๗.๑๐ ปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง นำยสำโรจน์ ยิม้ นิล กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ได้
๗.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำ
มอบหมำย

ลูกจ้ำงชัวครำว
่
๑. นำงมะลิวนั ภูมิมี

ลูกจ้ำงชัวครำว
่
ตำแหน่งพนักงำนบริกำร มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน

ดังนี้
๑.๑ ทำควำมสะอำดห้องสุขำ ทัง้ หมด โดยเริม่ ปฏิบตั งิ ำนตัง้ แต่ เวลำ ๐๗.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
วันละ ๒ เวลำ เช้ำ-บ่ำย เป็ นประจำ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
๑.๒ ทำควำมสะอำดห้องสุขำ ผอ.สพป.อย.๑ และห้องสุขำรองผอ.ฯ
๑.๓ เก็บขยะในอำคำร นำไปทิง้ ทีเ่ ก็บขยะส่วนกลำง ทุกวันหลังเวลำเลิกงำน(เย็น)
๑.๔ กวำด และถูพน้ื ห้องประชุมมงคลวรำจำรย์ จัดโต๊ะ เก้ำอี้ ก่อนและหลังกำรประชุม
๑.๕ ปั ดฝุ่ นละออง หยำกไย่ เช็ดชุดรับแขก ล้ำงพัดลม ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้สำนักงำนทุกชนิดให้สะอำด

๑.๖ ทำควำมสะอำด เช็ดกระจก ร่องบำนเลื่อนหน้ำต่ำง ประตูอลูมเิ นียม และบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้
กำรสัมผัสทุกแห่งให้สะอำด ปรำศจำกครำบสกปรก สัปดำห์ละ ๑ ครัง้
๑.๗ ช่วยงำนกำแฟ และให้ควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยมำรยำทที่ สุภำพ เรียบร้อย
ยิม้ แย้มแจ่มใส
๑.๘ ดูแลทรัพย์สนิ ของทำงรำชกำรให้อยูใ่ นสภำพเรียบร้อย หำกชำรุดต้องรีบแจ้งทันที และ
สอดส่องดูแล กำรโจรกรรมทรัพย์สนิ
๑.๙ มีจติ บริกำร ดูแลเอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวก ผูม้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๑.๑๐ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงพเยำว์ มิ่งสวำย

ลูกจ้ำงชัวครำว
่
ตำแหน่งพนักงำนบริกำร มอบหมำยให้รบั ผิดขอบงำน

ดังนี้
๒.๑ ทำควำมสะอำดห้องสุขำ ทัง้ หมด โดยเริม่ ปฏิบตั งิ ำนตัง้ แต่ เวลำ ๐๗.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
วันละ ๒ เวลำ เช้ำ-บ่ำย เป็ นประจำ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ อำคำรวิทยบริกำรทัง้ ๓ ชัน้
๒.๒ เก็บขยะในอำคำร นำไปทิง้ ทีเ่ ก็บขยะส่วนกลำง ทุกวันเวลำเย็น
๒.๓ ปั ดฝุ่ นละออง เช็ดโต๊ะ เก้ำอี้ เครือ่ งใช้สำนักงำนในห้องทำงำน ทุกห้อง รวมทัง้ ในห้องประชุม
ชุดรับแขก ตูเ้ ก็บเอกสำร พัดลม ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้สำนักงำนทุกชนิด ให้สะอำด ปรำศจำกฝุ่ น เศษ
ขยะ แล้วจัดให้เป็ นระเบียบ
๒.๔ จัดโต๊ะ เก้ำอี้ ห้องประชุมชัน้ ๓ และห้องประชุมชัน้ ๑ ก่อนและหลังกำรประชุม
๒.๕ กวำด และถูพน้ื ห้องประชุม ห้องทำงำน ของอำคำรทัง้ ๓ ชัน้
๒.๖ ทำควำมสะอำด เช็ดกระจก บำนเลื่อนหน้ำต่ำง ประตู กรอบบำนหน้ำต่ำงไม้ และอลูมเิ นียม
ทำควำมสะอำด ร่องบำนเลื่อน และบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้กำรสัมผัสทุกแห่งให้สะอำดปรำศจำกครำบสกปรก
สัปดำห์ละ ๑ ครัง้
๒.๗ กวำดใบไม้ และรดน้ ำต้นไม้ บริเวณอำคำรวิทยบริกำรด้ำนริมรัว้
๒.๘ ให้ควำมสะดวกแก่ผมู้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยมำรยำทที่ สุภำพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส
๒.๙ ดูแลทรัพย์สนิ ของทำงรำชกำรให้อยูใ่ นสภำพเรียบร้อย หำกชำรุดต้องรีบแจ้งทันที และ
สอดส่องดูแล กำรโจรกรรมทรัพย์สนิ
๒.๑๐ ทำควำมสะอำดซุม้ พระ โดยเฉพำะวันจันทร์
๒.๑๑ ทำควำมสะอำด อำคำรสนง.สฌ.อย. สนง.คุรสุ ภำ, กลุ่มงำนนิตกิ ร
๒.๑๒ ทำควำมสะอำด และดูแลห้องน้ำรวม ๑ ห้อง เช้ำ-บ่ำย ใกล้หอ้ งประชุมมงคลวรำจำรย์
๒.๑๓ มีจติ บริกำร ดูแลเอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวกผูม้ ำติดต่อรำชกำร ด้วยควำมประทับใจ
๒.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

หน่ วยตรวจสอบภำยใน
๑. นำงวิมล สุขวัจนี

ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ขำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ

งำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี
๑.๒ วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำน มอบหมำยงำน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้เป็ นไป
ตำมระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร
๑.๓ ตรวจสอบและกลันกรองงำนตำมภำรกิ
่
จก่อนนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๔ จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี เสนอขออนุมตั ผิ อู้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
๑.๕ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงิน ของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๑.๕.๑ ตรวจสอบระบบงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุ
๑.๕.๒ ตรวจสอบกำรใช้จำ่ ยเงินให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
๑.๕.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
- รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ของสถำนศึกษำ ทุกสิน้ เดือน
- รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำ ทุกสิน้
ปี งบประมำณ
๑.๕.๔ ตรวจสอบกำรดูแลทรัพย์สนิ กำรจัดหำ กำรเบิกจ่ำย กำรลงบัญชี กำรจัดเก็บพัสดุ
และกำรจำหน่ำยให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
๑.๕.๕ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๖ ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๑.๖.๑ ศึกษำวิเครำะห์พนั ธกิจของหน่วยรับตรวจ
๑.๖.๒ ดำเนินกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ โดยกำหนดเรือ่ ง เป้ ำหมำย ประเด็นปั ญหำกำร
ตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรตรวจสอบ
๑.๖.๓ ดำเนินกำรตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐำนและกระดำษทำกำรเพื่อสรุปผลกำร
ตรวจสอบ
๑.๖.๔ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๗ สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ

๑.๘ รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนัก งำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ และรำยงำนส่ง สพฐ.
๑.๙ ให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำนแก่หน่วยรับตรวจ
สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๑.๑๐ ติดต่อประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยใน สพฐ. และหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน สพป. อื่น รวมทัง้ หน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ
๑.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสุภำวดี บุญแถม ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร

มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๒.๒ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงิน ของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑และสถำนศึกษำ
๒.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุ
๒.๒.๒ ตรวจสอบกำรใช้จำ่ ยเงินให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
๒.๒.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
- รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ของสถำนศึกษำ ทุกสิน้ เดือน
- รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำ ทุกสิน้
ปี งบประมำณ
๒.๒.๔ ตรวจสอบกำรดูแลทรัพย์สนิ กำรจัดหำ กำรเบิกจ่ำย กำรลงบัญชี กำรจัดเก็บพัสดุ
และกำรจำหน่ำยให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
๒.๒.๕ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
๒.๓ ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๒.๓.๑ ศึกษำวิเครำะห์พนั ธกิจของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๒.๓.๒ ดำเนินกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ โดยกำหนดเรือ่ ง เป้ ำหมำย ประเด็นปั ญหำกำร
ตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรตรวจสอบ
๒.๓.๓ ดำเนินกำรตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐำนและกระดำษทำกำรเพื่อสรุปผลกำร
ตรวจสอบ
๒.๓.๔ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
๒.๔ สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๒.๕ ให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำนแก่หน่วยรับตรวจ
สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๒.๖ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำงสำยพิณ เที่ยงทัต

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๓.๑ งำนธุรกำร รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๓.๒ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และ
สถำนศึกษำ
๓.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุ
๓.๒.๒ ตรวจสอบกำรใช้จำ่ ยเงินให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
๓.๒.๓ ตรวจสอบกำรดูแลทรัพย์สนิ กำรจัดหำ กำรเบิกจ่ำย กำรลงบัญชี กำรจัดเก็บ
พัสดุและกำรจำหน่ ำยให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
๓.๒.๔ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
๓.๓ ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๓.๓.๑ ศึกษำวิเครำะห์พนั ธกิจของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๓.๓.๒ ดำเนินกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ โดยกำหนดเรือ่ ง เป้ ำหมำย ประเด็นปั ญหำกำร
ตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรตรวจสอบ
๓.๓.๓ ดำเนินกำรตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐำนและกระดำษทำกำรเพื่อสรุปผลกำร
ตรวจสอบ
๓.๓.๔ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
๓.๔ สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๓.๕ ติดตำมกำรดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง ตำมข้อเสนอแนะสรุปผลกำรตรวจสอบภำยใน ของ
สถำนศึกษำ
๓.๖ ให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำนแก่หน่วยรับตรวจ
สพป.อย.เขต ๑ และสถำนศึกษำ
๓.๗ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑. นำงรัษฎำพร ณ วิพนั ธ์ ตำแหน่ ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิ เศษ มีหน้ ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

๑.๒ วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำน ควบคุมดูแล ติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ให้เป็ นไปตำมระเบียบแบบแผนของ
ทำงรำชกำรและแนวทำงปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมเรียบร้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๓ ตรวจสอบ กลันกรองงำนตำมภำรกิ
่
จของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๔ ให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ติ ่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องแก่ บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และส่วนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๕ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ
งำนบริหำรสินทรัพย์
๑.๖ ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
๑.๗ ทำหน้ำทีห่ วั หน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ ควบคุมดูแลกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงให้เป็ นไปตำมแผนกำรจัดซือ้
จัดจ้ำง
๑.๘ ออกใบรับใบสำคัญในกำรล้ำงหนี้ลกู หนี้เงินยืม เงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
๑.๙ รับเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่ง
เงินทุกประเภททีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๑๐ จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ทุกสิน้ วันทีม่ กี ำรรับจ่ำยเงินเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๑๑ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรแจ้งอนุ มตั เิ งินประจำงวดให้กบั ผูไ้ ด้รบั จัดสรรและเจ้ำหน้ำทีเ่ บิก
จ่ำยเงิน
๑.๑๒ จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดลงรำยงำนรับเงินและกำรเบิกเงินตำมฎีกำ และจัดทำ
รำยงำนส่ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
๑.๑๓ สิทธิในกำรอนุมตั ฎิ กี ำในระบบ GFMIS แทนผอ.สพป.อย.เขต ๑
๑.๑๔ ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนกำรเงิน
๑. นำงปรำณี ปิยะทัศน์ ศรี

ตำแหน่ ง นักวิ ชำกำรเงิ นและบัญชี ชำนำญกำรพิ เศษ

มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ ๑ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจงำนด้ำนกำรเงิน
๑.๓ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินเดือนข้ำรำชกำร, ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร
๑.๔ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐำนะ, เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ระดับ ๘ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง

๑.๕ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ระดับ ๑ - ๗ และค่ำตอบแทนรำย
เดือน
ลูกจ้ำงประจำ
๑.๖ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินเพิม่ กำรครองชีพข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำน
รำชกำร
๑.๗ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินตกเบิกทุกประเภท
๑.๘ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษกรณีขำ้ รำชกำร และลูกจ้ำงประจำกรณีถงึ แก่
กรรม
๑.๙ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินรำงวัลประจำปี ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๑.๑๐ จัดทำรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรในบัตรเงินเดือนและบัตรค่ำจ้ำงประจำ
๑.๑๑ จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนครัง้ สุดท้ำยของข้ำรำชกำร
๑.๑๒ จัดทำรำยละเอียดกำรหักภำษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ำย และจัดทำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร
๑.๑๓ ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรหักเงิน ณ ทีจ่ ่ำยทุกประเภทของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจำใน
สังกัด
๑.๑๔ จัดทำรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน, ค่ำจ้ำงประจำ และกำรหักเงิน ณ ทีจ่ ำ่ ย ทุกประเภท
ของข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด
๑.๑๕ จัดทำรำยงำนกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร ส่ง สพฐ. เป็ นประจำทุกเดือน
๑.๑๖ เบิกเงินค่ำพำหนะของรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๑๗ รวบรวมและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
พร้อมเสนอขออนุ มตั จิ ำ่ ยเงิน ให้กบั เจ้ำหน้ำทีห่ รือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
๑.๑๘ ดำเนินกำรจ่ำยเงินให้กบั เจ้ำหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิ ์รับเงิน และรับเงินเพื่อจ่ำยให้กบั ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำง ประจำ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๑.๑๙ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนกำรเงิน
๑.๒๐ ดำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
๑.๒๑ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงกมลพร ส่งสวัสดิ ์ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๑.๒๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงศิริรตั น์ เหลืองรัตนชัย ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนกำรเงิ นและบัญชี ชำนำญงำน
มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด

๒.๒ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของผูร้ บั บำนำญสังกัดสำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๓ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๒.๔ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำกำรศึกษำบุตรของผูร้ บั บำนำญ สังกัดสำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๕ จัดทำหนังสือรับรองกำรมีสทิ ธิรบั เงินค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และ
ผูร้ บั บำนำญ สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๖ จัดทำทะเบียนค่ำรักษำพยำบำลจ่ำยตรงต่อกรมบัญชีกลำง ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
และผูร้ บั บำนำญ สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๗ จัดทำหนังสือรับรองสิทธิ ์ ในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ประกันกำรกูเ้ งิน
๒.๘ จัดทำทะเบียนรับหนังสือรำชกำร และทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกเงินต่ำงๆ จำกหน่วยงำน
รำชกำร และโรงเรียนในสังกัด
๒.๘ ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีขำ้ รำชกำร,
ลูกจ้ำงประจำและ ผูร้ บั บำนำญตำย
๒.๑๐ ตรวจสอบและดำเนินกำรเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีผรู้ บั บำนำญตำย
๒.๑๑ แจ้งงดเบิกบำนำญ กรณีผรู้ บั บำนำญตำย
๒.๑๒ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคทุกผลผลิต
๒.๑๓ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน
๒.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงทิพย์วำรี แจ่มใส กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๒.๑๕ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำงกมลพร ส่งสวัสด์ ิ ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนกำรเงิ นและบัญชี ชำนำญงำน มอบหมำย
ให้รบั ผิดชอบงำนดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินนอกงบประมำณทุกประเภททีส่ ำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 ได้รบั เงิน เช่น เงิน อบจ. คุรสุ ภำ ลูกเสือ ฯลฯ
๓.๒ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินงบประมำณเบิกแทนกันจำกสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด สำนักบริหำรงำนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
๓.๓ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินผลผลิตผูจ้ บกำรศึกษำก่อนประถม งบดำเนินงำน,
งบอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
๓.๔ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมเงินรำชกำรในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
๓.๕ จัดทำข้อมูลหลักผูข้ ำยและจัดทำใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๖ ดำเนินกำรเบิกเงินงบดำเนินงำน งบลงทุนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงบประมำณ

๓.๗ ติดตำมเร่งรัดหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิ ์ รวมทัง้ กรณีจำ่ ยตรงเจ้ำหนี้ และ
กำร โอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรให้ผมู้ สี ทิ ธิ ์ และรวบรวมให้งำนบัญชี
๓.๘ จัดทำทะเบียนคุมรำยได้สถำนศึกษำ และเงินประกันสัญญำของโรงเรียนและสำนักงำนเขต
พืน้ ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๓.๙ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน
๓.๑๐ ดำเนินกำรเบิกเงินเกี่ยวกับโครงกำรภำษำอังกฤษ
๓.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงปรำณี ปิ ยะทัศน์ศรี กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๓.๑๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ ูบ้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๔. นำงทิพย์วำรี แจ่มใส ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชำนำญงำน มอบหมำย
ให้ รับผิดชอบงำน ดังนี้
๔.๑ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือน แก้ปัญหำสถำนศึกษำ
ขำดแคลน ครูขนั ้ วิกฤต งบดำเนินงำน
๔.๒ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบตั งิ ำนแทนนักกำรภำร
โรง
งบดำเนินงำน
๔.๓ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบตั งิ ำนแทนครูเพื่อทำ
หน้ำทีธ่ ุรกำร (ครูธุรกำร)
๔.๔ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และเบิกเงินค่ำตอบแทนจ้ำงผูป้ ฏิบตั งิ ำนให้รำชกำร (พนักงำน
พิมพ์ดดี /เจ้ำหน้ำทีเ่ วรยำม/พนักงำนทำควำมสะอำด)
๔.๕ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำจัดจ้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
๔.๖ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงิน ค่ำจัดจ้ำงพีเ่ ลีย้ งเด็กพิกำรโรงเรียนทัวไปจั
่ ดกำร
เรียนร่วม
๔.๗ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน ทุกผลผลิต/ทุกโครงกำร/ทุกกิจกรรม
๔.๘ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และจัดทำรำยงำนกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนเพื่อขอ
งบประมำณ
๔.๙ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรขอรับเงินคืนจำกกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร (กบข.)
และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำ (กสจ.)
๔.๑๐ จัดทำข้อมูลผูป้ ระกันตนของลูกจ้ำงชัวครำวในสั
่
งกัดต่อสำนักงำนประกันสังคม
๔.๑๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณและหลักฐำนกำรเบิกเงิน
๔.๑๒ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร และจัดทำรำยงำนส่ง สพฐ.และ สตง.
และจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร
๔.๑๓ ดำเนินกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรตำมโครงกำร One Stop Service
๔.๑๔ ดำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๔.๑๕ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน

๔.๑๖ ปฏิบตั งิ ำนแทนนำงศิรริ ตั น์ เหลืองรัตนชัย กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๔.๑๗ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๕. นำงจินตนำ ภำคไพศรี ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชำนำญงำน มอบหมำย
ให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๕.๑ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและเบิกจ่ำยเงิน ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของสำนักงำนเขต
พืน้ ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ยกเว้นค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
ข้ำรำชกำร สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๕.๒ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และเบิกเงินตำมแผนงำนฯ งบดำเนินงำนทุกกิจกรรม ของ
โรงเรียนในสังกัด ยกเว้นค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง, ค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือน ค่ำสำธำรณูปโภค และ
กิจกรรมภำษำอังกฤษ
๕.๓ ดำเนินกำรเบิกเงิน งบรำยจ่ำยอื่น และงบเงินอุดหนุนทุกรำยกำรของโรงเรียนในสังกัด
๕.๔ จัดทำข้อมูลหลักผูข้ ำย และจัดทำใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๕ ดำเนินกำรเกีย่ วกับเงินยืมรำชกำรในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
๕.๖ ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
๕.๗ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนกำรเงิน และทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๘ ปฏิบตั งิ ำนแทนนำงปิ ยรัตน์ บุญใช้ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๕.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๖. นำงปิยรัตน์ บุญใช้ ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนกำรเงิ นและบัญชี ชำนำญงำน

มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๖.๑ ลงบัญชีรบั - จ่ำยเงินสดในใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่ำยเงินและสมุดเงินสด
๖.๒ จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีดำ้ นจ่ำย ตำมหลักฐำนกำรโอนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในสังกัด
และ
รำยกำรหัก ณ ทีจ่ ำ่ ย ในใบสำคัญกำรลงบัญชีดำ้ นทัวไป
่
๖.๓ จัดทำรำยงำนรำยได้แผ่นดินส่งสำนักงำนคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๖.๔ บัน ทึก กำรรับ เงิน รำยได้แ ผ่ น ดิน , เงิน เบิก เกิน ส่ ง คืน , เงิน ประกัน สัญ ญำ เงิน รำยได้
สถำนศึกษำ
และนำส่งคลังจังหวัด ในระบบ GFMIS
๖.๕ บันทึกกำรรับเงินและจ่ำยเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ ในระบบ GFMIS
๖.๖ บันทึกกำรรับเงินและจ่ำยเงินนอกงบประมำณ ในระบบ GFMIS
๖.๗ บันทึก กำรรับส่ งใช้ลูก หนี้เ งินยืมรำชกำรในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ในระบบ
GFMIS

๖.๘ เรียกรำยงำนงบทดลอง รำยงำนรำยได้แผ่ นดิน ในระบบ GFMIS เพื่อ ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
ทุกวันสิน้ เดือนและนำส่ง สตง.
๖.๙ เบิกจ่ำยวัสดุของกลุ่มต่ำง ๆ และของโครงกำรต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถม
ศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๖.๑๐ จัดทำบัญชีวสั ดุ ของกลุ่มต่ำง ๆ และของโครงกำรต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๖.๑๑ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน และทีเ่ กีย่ วข้อง
๖.๑๒ ดำเนินเกีย่ วกับกำรติดตำมกำรออกใบเสร็จเงินอุดหนุนของโรงเรียน
๖.๑๓ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงจินตนำ ภำคไพศรี กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๖.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนพัสดุ
๑. นำงสุรีรตั น์ ขันธสนธ์ ิ ตำแหน่ งนักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ ๒ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนพัสดุ รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจงำนด้ำนพัสดุ
๑.๓ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ จำกงบลงทุนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงำนงบประมำณ
๑.๔ ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และเบิกเงินงบลงทุน ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัด
๑.๕ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรขอถอนคืนเงินประกันสัญญำ จัดซือ้ /จัดจ้ำง ของเจ้ำหนี้ในส่วนที่
เกีย่ วข้องของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๖ ดำเนินกำรเสนอประกำศสอบรำคำซือ้ /จ้ำง ของโรงเรียนในสังกัดและจำกหน่วยงำนอื่นใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบ และปิ ดประกำศให้ผสู้ นใจทรำบ
๑.๗ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงบประมำณ
๑.๘ จัดทำข้อมูลหลักผูข้ ำย และจัดทำใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
๑.๙ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจัดซือ้ จำกงบประมำณเงินเหลือจ่ำย ทุกแผนงบประมำณ
๑.๑๐ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนพัสดุ
๑.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงบุญสม มีกุศล กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
๑.๑๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงบุญสม มีกศุ ล ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน
ดังนี้
๒.๑ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซือ้ วัสดุและเบิกเงินต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงบประมำณ (Po)
๒.๒ จัดทำทะเบียนคุมใบสังซื
่ อ้ /ใบสังจ้
่ ำง, สัญญำซือ้ /สัญญำจ้ำง
๒.๓ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจ้ำงทำของ เช่น จ้ำงพิมพ์เอกสำร หนังสือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร ของ
สำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงบประมำณ
๒.๔ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำง จำกงบลงทุน ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผนงบประมำณ
๒.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดจ้ำง จำกงบประมำณเหลือจ่ำย ทุกแผนงบประมำณ
๒.๖ ดำเนินกำรเกี่ยวกับทีร่ ำชพัสดุ ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด และขอขึน้ ทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ ต่อธนำรักษ์พน้ื ที่
๒.๗ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรือ้ ถอนอำคำรเรียนอำคำรประกอบของโรงเรียนในสังกัด
๒.๘ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับบริจำคครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง และทรัพย์สนิ อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๙ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำว
่
และกำรจ้ำงเหมำ ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๑๐ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สนิ และกำรตีรำคำทรัพย์สนิ ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๑๑ ดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๑๒ จัดทำใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ ำง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๑๓ ดำเนินกำรจัดทำสำเนำหนังสือรำชกำรและแนวปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งให้โรงเรียน
ใน
สังกัดทรำบ
๒.๑๔ ดำเนินกำรเสนอประกำศสอบรำคำซือ้ /จ้ำง ของหน่วยงำนในสังกัดและจำกหน่วยงำนอื่น
ให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบและปิ ดประกำศให้ผสู้ นใจทรำบ
๒.๑๕ ดำเนินกำรขอถอนคืนเงินประกันสัญญำ ซือ้ /จ้ำง สัญญำเช่ำจำกเจ้ำหนี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๑๖ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ เตอร์
เครือ่ งปรับอำกำศ
เครือ่ งพิมพ์ดดี ฯลฯ ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกแผน
งบประมำณ
๒.๑๗ ดำเนินกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด
๒.๑๘ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนพัสดุ

๒.๑๙ จัดทำรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพฐ ทุกสิ้นปี
๒.๒๐ ปฏิบตั งิ ำนแทน นำงสุรรี ตั น์ ขันธสนธิ ์ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
๒.๒๑ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

ลูกจ้ำงชัวครำว
่

๑. นำงสำวรัชนี ธำรำวำส ลูกจ้ำงชัวครำว
่
ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดดี มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ รับ-ส่งหนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑.๒ ดูแลระบบ Smart Area
๑.๓ ทำงำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑.๔ จ่ำยวัสดุให้กบั กลุ่มต่ำงๆ ในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
เขต ๑
๑.๖ ตรวจสอบเงินประจำงวด จำกสำนักกำรคลังและสินทรัพย์ และจำกระบบ Smart Area
๑.๗ ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี และเงินฝำกคลังจังหวัด
๑.๘ รวบรวมใบสำคัญ หลักฐำนเอกสำรเกีย่ วกับกำรจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง
๑.๙ จัดทำสมุดบัญชีรำยวันรับ รำยวันจ่ำย รำยวันทัวไป
่
๑.๑๐ จัดทำสมุดเงินฝำกธนำคำร เงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณทุกบัญชี
๑.๑๑ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรรับ - จ่ำยเงิน เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณทุก
ประเภทเพื่อให้ ตสน. สตง.ตรวจสอบ
๑.๑๒ บันทึกกำรจ่ำยเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิในระบบ GFMIS
๑.๑๓ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวสมใจ กลับเป็ นสุข ลูกจ้ำงชัวครำว
่
ตำแหน่ งพนักงำนกำรเงิ น และบัญชี
มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินบำเหน็จ บำนำญ ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำ กรณีลำออก เกษียณ
๒.๒ จัดส่งแบบหนังสือรับรองกำรขอเบิกเงินบำเหน็จบำนำญ (แบบ สรจ.๑๐)
๒.๓ จัดทำรำยละเอียดกำรหักเงิน ณ ทีจ่ ำ่ ย ของข้ำรำชกำรบำนำญ เพื่อชำระหนี้บุคคลทีส่ ำม
ประจำเดือน ส่ง สพฐ. (แบบ สรจ.๖)
๒.๔ จัดทำรำยละเอียดกำรรับเงินบำนำญประจำเดือน ของข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด (รำยตัว)
๒.๕ จัดทำหนังสือรับรองเงินบำนำญ
๒.๖ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑. นำยกฤษณะ ถิระพงษ์ ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำนดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ อู้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำนตำมภำรกิจ
ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
- งำนส่งเสริมกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
- งำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ
๒. วำงแผนปฏิบตั งิ ำน ควบคุม ดูแล ติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำน ปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ข้ำรำชกำร ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีคุณภำพและ ประสิทธิภำพ
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำเกีย่ วกับระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับบุคลำกรในกลุ่ม
ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำ
๔. ปกครอง ดูแล บังคับบัญชำบุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๕. พัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๖. ตรวจสอบและกลันกรองงำนในกลุ
่
่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
๗. ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำนทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ
๘. ประสำนกำรดำเนินงำนภำยในกลุ่ม ระหว่ำงกลุ่ม และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
๙. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑๐.ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

งำนธุรกำร
๑. นำงธนวรรณ โสดำศรี

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- ดูแลระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-filing System) ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
- ดูแลระบบเอกสำรออนไลน์ E-office ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๑.๒ เบิกจ่ำย วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๓ ศึกษำวิเครำะห์วำงแผน จัดระบบสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
๑.๔ ดำเนินกำรเกีย่ วกับงำนกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๕ ประสำนกับกลุ่มงำนอื่นภำยในสำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่
เกีย่ วข้องกัน
๑.๖ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครูบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และประชำชนทัวไปทรำบ
่
๑.๗ งำนวิเทศสัมพันธ์
- จัดทำหนังสือถึงกรมกำรจัดหำงำน/สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด สำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมือง/
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อขอ/ขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน และขอต่ออำยุกำรตรวจลงตรำ
หนังสือเดินทำง (วีซ่ำ) ของครูชำวต่ำงประเทศ
๑.๘ จัดซือ้ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๑.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุม่ งำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๑. น.ส.จิรภำ อ้วนลำ่ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจ
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๒ ปฏิบตั งิ ำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย และกำรศึกษำ
ตลอดชีวติ ดังนี้
๑.๒.๑ กำรจัดกำรศึกษำในระบบ
- งำนประสำนกำรสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชำกร และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กำร
จัดทำ
สำมะโนนักเรียนและแผนทีก่ ำรศึกษำ เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงทัวถึ
่ งและมี
ประสิทธิภำพ
- งำนส่งเสริมกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนอย่ำงทัวถึ
่ งและมีคุณภำพ โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ยทัง้ นี้ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับ
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยตลอดจนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวติ
- งำนศึกษำ วิจยั และเผยแพร่รปู แบบกำรจัดกำรศึกษำทีม่ ปี ระสิทธิภำพแก่
สถำนศึกษำ
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อจะนำไปสู่กำรปฏิบตั ิ
- งำนติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและปรับปรุงพัฒนำ

๑.๒.๒ การศึกษานอกระบบ
- งำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ ตลอดจนขอบข่ำยภำรกิจของเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
- งำนวำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุ นส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบ
ให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
- งำนประสำนงำนกับหน่วยงำนทีจ่ ดั กำรศึกษำนอกระบบหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อ
สนับสนุ น
ให้ผเู้ รียนได้รบั กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนอย่ำงทัวถึ
่ ง
- งำนประสำนกำรติดตำม ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ เพื่อปรับปรุง
กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้ทวถึ
ั ่ ง มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๑.๒.๓ กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันทีจ่ ดั กำรศึกษำร่วมวำงแผน และ
กำหนด
แนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ ต็มศักยภำพ
- งำนประสำนกำรเผยแพร่ขอ้ มูล แหล่งกำรเรียนรู้ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้ใช้แหล่ง
เรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม เสริมสร้ำงโอกำสในกำรได้รบั กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนอย่ำงทัวถึ
่ ง
- งำนประสำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อ
ปรับปรุง
กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ทวถึ
ั ่ ง มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ
๑.๓ งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรสรรหำและแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของระเบียบ
- งำนส่งเสริมและพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน
- งำนสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
๑.๔ งำนกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
- งำนจัดทำแผนกำหนดทีต่ งั ้ สถำนศึกษำ (School Mapping)
- งำนสำรวจข้อมูลประชำกรก่อนวัยเรียน
- งำนวิเครำะห์ขอ้ มูลประชำกรวัยเรียนและวำงแผนกำรรับนักเรียนแต่ละระดับโดย
คำนึงถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรได้รบั กำรศึกษำของประชำชน

- งำนตรวจสอบและจัดทำบัญชีรำยชื่อเด็กอำยุถงึ เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับส่งให้
สถำนศึกษำ
ทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริกำรทรำบและเตรียมกำรรับนักเรียน
- งำนประกำศกำรส่งเด็กเข้ำเรียน พร้อมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผปู้ กครองของเด็กทีม่ อี ำยุ
ถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำทีจ่ ดั กำรศึกษำภำคบังคับ ก่อนถึงกำหนดเด็ก
ทีต่ อ้ งเข้ำเรียนในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
- ตรวจสอบ ติดตำมสรุปผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด
- งำนรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
- งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและหน่วยงำน อื่นทีจ่ ดั
กำรศึกษำ
ภำคบังคับเกีย่ วกับกำรย้ำยนักเรียนและกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน
๑.๕ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้
- งำนสร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำทีใ่ นกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่
- งำนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำมคำร้อง
ขอ
- งำนเสนอกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่
- งำนประสำน ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อย่ำงต่อเนื่อง
๑.๖ งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ดังนี้
- งำนรวบรวมข้อมูล ศึกษำแนวทำง หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งทรัพยำกรทีส่ นับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำทัง้ ภำครัฐ เอกชน และประชำชนในท้องถิน่ ให้เป็ นระบบ
๑.๗ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบกำรดำเนินงำนเกีย่ วกับกำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก เช่น
สสวท.
กำรสอบแข่งขันนำนำชำติ และกำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.8 งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
- ประสำน ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนแนะแนว
- งำนส่งเสริมแหล่งข้อมูลกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ
- งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็ นศูนย์กลำงให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรแนะแนว
1.9 ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงปัทมำรัตน์ สุทธิสงค์

ตำแหน่ งนักวิ ชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถำบันศำสนำและสถำนประกอบกำร ฯลฯ ดังนี้

- งำนประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ในสิทธิและหน้ำทีใ่ นกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัวชุมชน สถำบันทำงศำสนำและสถำนประกอบกำร ฯลฯ
- งำนส่งเสริม พัฒนำควำมสำมำรถ ประเมินศักยภำพ และควำมพร้อม ในกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และสถำนประกอบกำร
- งำนสนับสนุ นให้บดิ ำ มำรดำ หรือผูป้ กครองมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอบรม เลีย้ งดู
และ
ให้กำรศึกษำแก่บุตร หรือบุคคลซึง่ อยูใ่ นควำมดูและ
- งำนดำเนินกำรอนุญำต กำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชม สถำบันทำง
ศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ
- งำนติดตำม ผลกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถำบันทำงศำสนำ
และสถำนประกอบกำร
๒.๒ งำนโครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
๒.๓ งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนส่งเสริม สนับสนุ น กำรสรรหำและแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ให้
เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของระเบียบ
- งำนส่งเสริมและพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- งำนประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
๒.๔ งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
- งำนประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับ
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
- งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำกำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ำรและแนวทำงในกำรปฏิบตั สิ อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
- งำนนิเทศ ติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ของสถำนศึกษำ
ภำยในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๒.๕ งำนกำรจัดเก็บและกำรจัดทำหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
๒.๖ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กทีม่ คี วำมสำมำรถ
พิเศษ
- งำนประสำนกำรสำรวจข้อมูลกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทำทะเบียน
รวบรวม
ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นของเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กทีม่ คี วำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเป็ นระบบ

- งำนประสำนงำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กทีม่ ี
ควำมสำมำรถพิเศษกับ สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องให้ได้รบั กำรศึกษำอย่ำงทัวถึ
่ ง
- งำนศึกษำ วิจยั และส่งเสริมกำรศึกษำวิจยั เพื่อหำรูปแบบและเผยแพร่วธิ กี ำรจัด
กำรศึกษำ
แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
- งำนติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส
และเด็กทีม่ คี วำมสำมำรถพิเศษ
๒.๗ งำนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ดังนี้
- งำนสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมปิ ั ญญำท้องถิน่
- งำนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งกำรเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูม ิ
ปั ญญำท้องถิน่ ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
- งำนติดตำม ประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูม ิ
ปั ญญำท้องถิน่
๒.๘ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบกำรดำเนินงำนเกีย่ วกับงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ เช่น กำร
ประกวด กำรแข่งขันกำรคัดเลือกตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
๒.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
๑. นำงสำวชญำมัย สุธมั รส ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจงำนส่งเสริม
กิจกำรนักเรียน
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผูบ้ ำเพ็ญ
ประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร
๑.๓ งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ ดังนี้
- งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
- งำนส่งเสริมให้มกี ำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคี
ในหมูค่ ณะและพัฒนำทักษะกีฬำ
- งำนส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนำมกีฬำเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬ ำและนันทนำกำร
- งำนส่งเสริมให้มกี ำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำกหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดง
นำฎศิลป์ กำรท่องเทีย่ ว ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ

๑.๔ ศึกษาวิ เคราะห์ วิ จยั วางแผนจัดระบบงาน และจัดทาปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ งานที ่
รับผิดชอบ
๑.๕ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผูบ้ ำเพ็ญ
ประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร ดังนี้
- งำนขออนุญำตจัดตัง้ กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนำรี และยุวกำชำด
- งำนส่งเสริมกำรจัดให้มกี ำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ – เนตรนำรี
- งำนดำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุด ี เข็มกำชำด
สมนำคุณ
- งำนดำเนินกำรขอรับเครือ่ งหมำยวูดแบดจ์ของผูบ้ งั คับบัญชำลูกเสือ
- งำนประสำนติดตำม นิเทศและประเมินผล สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
- ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม
กิจกรรม
เดินทำงไกล กิจกรรมอยูค่ ่ำยพักแรม และกิจกรรมวันสำคัญทำงลูกเสือ
- งำนดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด เพื่อกำหนด
แนวทำงแผนงำน/โครงกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด
๑.๖ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงพนิดำ สุดจะคอย ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย
๒.๒ งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำ
ทหำร
๒.๓ งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย ดังนี้
- งำนสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรเห็นควำมสำคัญเกีย่ วกับสุขภำพอนำมัย
- งำนจัดทำแผนกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเกีย่ วกับสุขภำพอนำมัย
- งำนส่งเสริมสถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้ ำระวังติดตำมดูแล
ภำวะโภชนำกำรและสุขำภิบำล
- งำนจัดทำข้อมูลภำวะโภชนำกำรนักเรียน
- งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม(นม)

- งำนส่งเสริมอนำมัยในช่องปำก
- งำนป้ องกันแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
๒.๔ งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
- งำนส่งเสริมให้มกี ำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร ในสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคีในหมูค่ ณะ และพัฒนำทักษะกีฬำ
๒.๕ งำนส่งเสริมด้ำน ศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม และประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
๒.๖ งำนส่งเสริมด้ำนสิง่ แวดล้อมและพลังงำน ทุกประเภท
๒.๗ ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำน และจัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๒.๘ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ
๑. นำยสุรพงษ์ เทียมมโน ตำแหน่ ง นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจงำนส่งเสริมกิจกำร
พิเศษ
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบงำนป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัด สพป.
- เตรียมกำรจัดทำโครงกำร ศึกษำ วิเครำะห์ ตำมลำดับควำมสำคัญและงบประมำณทีไ่ ด้รบั
- จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
- ดำเนินกำรเก็บข้อมูลนักเรียน จำแนกตำมสถำนภำพทีเ่ กีย่ วกับกำรใช้สำรเสพติด
เป็ นรำยสถำนศึกษำ
- จัดกิจกรรมทีเ่ หมำะสมแต่ละสถำนภำพ
- งำนเฝ้ ำระวังประสำนกับผูป้ กครอง ชุมชนอย่ำงเคร่งครัดทัง้ ในเวลำและนอกเวลำเรียน
- จัดให้มกี ำรยกย่องและให้รำงวัลสำหรับสถำนศึกษำทีม่ ผี ลงำนดีเด่นและจัดให้มกี ำรแก้ไข
ปรับปรุงสำหรับสถำนศึกษำและหน่วยงำนทีม่ ผี ลงำนไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี ำหนด
- สรุปผลกำรดำเนินงำน พร้อมประเมินผลกำรดำเนินงำนป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ สังกัด สพป.
๑.๓ งำนประสำนกำรป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดของหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑.๔ งำนจัดเก็บข้อมูลสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑.๕ งำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด
ของหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

๑.๖ งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- นำนโยบำยกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่กำรปฏิบตั ใิ นสถำนศึกษำ
- ส่งเสริมสนับสนุ นให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
ด้ำนกำรช่วยเหลือนักเรียน
- สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่ำงระบบมีประสิทธิภำพ
๑.๗ งำนควำมมันคงของชำติ
่
๑.๘ งำนส่งเสริมควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ
- งำนพัฒนำควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ ป้ องกันกำรทะเลำะวิวำทนักเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงสถำนศึกษำ
- งำนสนับสนุ นให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงกำรป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมำะสม
ของนักเรียน พัฒนำจริยธรรม คุณธรรมและวินยั นักเรียน
- งำนส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดทำโครงกำรบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่ำงในสถำนศึกษำ
๑.๙ ยกเลิกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน
๑.๑๐ ตรวจสอบวุฒกิ ำรศึกษำ
๑.๑๑ กำรรับรองควำมรู้
๑.๑๒ งำนส่งเสริมควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ
- งำนพัฒนำควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ ป้ องกันกำรทะเลำะวิวำทนักเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงสถำนศึกษำ
- งำนสนับสนุ นให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงกำรป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมำะสม
ของนักเรียน พัฒนำจริยธรรม คุณธรรมและวินยั นักเรียน
๑.๑๓ ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำน และจัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๑.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวณัฐชำนันท์ นิธิสกุลพัชร์ ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มอบหมำย
ให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ งำนป้ องกันปั ญหำกำรแพร่ระบำดเอดส์ในสถำนศึกษำ เพศศึกษำ และกำรตัง้ ครรภ์ก่อนวัย
อันควร
- จัดทำแผนงำน/โครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ ำระวัง ทัง้ ในระดับสถำนศึกษำเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำและครอบครัวของนักเรียน
- งำนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกโรคเอดส์

- งำนติดตำม/ประเมินผลกำรดำเนินงำนป้ องกันและแก้ปัญหำเอดส์ในสถำนศึกษำ
๒.๒ งำนป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- งำนจัดเก็บข้อมูล สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
- จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
๒.๓ งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- งำนโครงกำรตำมกรอบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและประสำนพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
- โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
๒.๔ งำนส่งเสริมควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ
- งำนพัฒนำควำมประพฤตินกั เรียน นักศึกษำ ป้ องกันกำรทะเลำะวิวำทนักเรียนร่วมกัน
ระหว่ำงสถำนศึกษำ
- งำนสนับสนุ นให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงกำรป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมำะสม
ของนักเรียน พัฒนำจริยธรรม คุณธรรมและวินยั นักเรียน
- งำนส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดทำโครงกำรบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่ำงใน
สถำนศึกษำ
๒.๕ งำนส่งเสริมกำรพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยำวชน
๒.๖ สนับสนุ นกำรทำวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและกำรแก้ไขปั ญหำนักเรียน
๒.๗ งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพืน้ ทีช่ ำยแดน
๒.๘ ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำน และจัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๒.๙ ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
๑. นำงอัจฉรำภรณ์ กนกอุดม ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำย
ให้รบั ผิดชอบงำนดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนสวัสดิกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจ
งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
๑.๒ งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- งำนรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยำกรทีส่ นับสนุ นกำรจัดกำรศึกษำทัง้ ภำครัฐ
เอกชนและประชำชนในท้องถิน่ ให้เป็ นระบบ
- ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบทีจ่ ะขอรับกำรสนับสนุ นจำกแหล่งทรัพยำกรทุกประเภท
ตลอดจนเงือ่ นไขกำรขอรับกำรสนับสนุ น
- แต่งตัง้ คณะกรรมกำร เพื่อวำงแผนและดำเนินงำนในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่ง
สนับสนุ น

๑.๓ กำรดำเนินงำนสวัสดิกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ ดังนี้
- ทุนเฉลิมพระเกียริตพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
- ทุนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร
- ทุนมูลนิธสิ มเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์
- ทุนสมเด็จพระสังฆรำช
- งำนกองทุนกูย้ มื เพื่อกำรศึกษำ
- ทุนมูลนิธชิ ่วยเหลือบุตรครู
- ทุนวิทยำศำสตร์
- ทุน ดร.เทียม โชควัฒนำ
- ทุนกำรศึกษำ “ประวัตริ งุ่ เรือง”
- ทุนโครงกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้แก่นกั เรียน นักศึกษำ ทีม่ ำจำกครอบครัวซึง่ ได้รบั
ผลกระทบจำกภำวะวิกฤตต่ำง ๆ
- ทุน “เพชรบริหำร”
- ทุนเล่ำเรียนหลวง ทุนรัฐบำล
- ทุนนักเรียนยำกจน สกสค.
- ทุนบริษทั แบงเทรดดิง้ ๑๙๙๒
- ทุนสนับสนุ นกำรศึกษำพิเศษเพื่อเด็กพิกำร
- ทุนโครงกำรเด็กด้อยโอกำส
- ทุนกำรศึกษำ กบข.
- ทุนกำรศึกษำ “กองทัพบก”
- ทุนบุตรธิดำผูท้ ำคุณประโยชน์
- ทุนบิก๊ ซี
- ทุนกำรศึกษำเหล่ำกำชำดจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ครบ ๖๐
ปี
- ทุนท่ำนผูห้ ญิงสมศรี เจริญรัตน์
- ทุนเสริมสมอง
- ทุนกำรศึกษำ บริษทั กรุงไทยกำรไฟฟ้ ำ จำกัด
- ทุนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิน่ (เดิม ทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน)
- ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ
๑.๔ โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว
๑.๕ โครงกำรจิตอำสำพัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัยนักเรียน
๑.๖ งำนส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของเด็กและเยำวชน
๑.๗ ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำน และจัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๑.๘ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวจีรำภำ เฉลยกิจ ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ งำนส่งเสริมสนับสนุ นกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- งำนรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยำกรทีส่ นับสนุ นกำรจัดกำรศึกษำทัง้ ภำครัฐ
เอกชนและประชำชนในท้องถิน่ ให้เป็ นระบบ
๒.๒ กำรดำเนินงำนสวัสดิกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ ดังนี้
- ทุนมูลนิธริ ว่ มจิตต์น้อมเกล้ำเพื่อเยำวชนในพระบรมรำชินูปถัมภ์
- ทุนมูลนิธยิ วุ พัฒน์
- ทุนมูลนิธทิ วีบุญเกตุ
- ทุนวิทยำศำสตร์
- ทุน ดร.เทียม โชควัฒนำ
- ทุนกำรศึกษำ “ประวัตริ งุ่ เรือง”
- ทุน “เพชรบริหำร”
- ทุนเล่ำเรียนหลวง ทุนรัฐบำล
- ทุนนักเรียนยำกจน สกสค.
- ทุนบริษทั แบงเทรดดิง้ ๑๙๙๒
- ทุนสนับสนุ นกำรศึกษำพิเศษเพื่อเด็กพิกำร
- ทุนโครงกำรเด็กด้อยโอกำส
- ทุนกำรศึกษำ กบข.
- ทุนกำรศึกษำ “กองทัพบก”
- ทุนบุตรธิดำผูท้ ำคุณประโยชน์
- ทุนกำรศึกษำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชกุมำรี
- ทุนกำรศึกษำเหล่ำกำชำดจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ครบ ๖๐
ปี
- ทุนท่ำนผูห้ ญิงสมศรี เจริญรัตน์
- ทุนเสริมสมอง
- ทุนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิน่ (เดิม ทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน)
- ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
- ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ
๒.๓ งำนวิเทศสัมพันธ์
- ประสำนควำมร่วมมือโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำต่ำงประเทศ งำนทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรมดู
งำน
และงำนวิจยั ต่ำงประเทศและสำรสนเทศ
- ดำเนินกำรควำมร่วมมือโครงกำรและทุนต่ำงประเทศ

- ติดตำม ประเมินผล พัฒนำและรำยงำน โครงกำรต่ำงประเทศ ทุน และสำรสนเทศ
๒.๔ งำนส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของเด็กและเยำวชน
๒.๕ งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ ดังนี้
- งำนส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
- งำนส่งเสริมให้มกี ำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคี
ในหมูค่ ณะและพัฒนำทักษะกีฬำ
- งำนส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนำมกีฬำเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร
๒.๖ กำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลนักเรียน จำแนกตำมสถำนภำพทีเ่ กีย่ วกับกำรใช้สำรเสพติด
เป็ นรำยสถำนศึกษำ
๒.๗ งำนประสำนกำรป้ องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๒.๘ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.๙ ศึกษำวิเครำะห์ วิจยั วำงแผนจัดระบบงำน และจัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบ
๒.๑๐ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มนโยบำยและแผน
๑. นำงปรำนี สุขอุดม

ตำแหน่ งนักวิ เครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิ เศษ ปฏิ บตั ิ
หน้ ำที่รกั ษำกำรผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มอบหมำยให้ รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๑. ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน และรับผิดชอบงำนตำมภำรกิจของกลุ่ม
นโยบำยและแผน
- งำนนโยบำยและแผน
- งำนข้อมูลสำรสนเทศ
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ
- งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
๒. วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำน ควบคุมดูแล ติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำน ปรับปรุงแก้ไข และ
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เป็ นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและแนวทำงปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมเรียบร้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ตรวจสอบ กลันกรองงำนตำมภำรกิ
่
จของกลุ่มนโยบำยและแผนก่อนนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
๔. ให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ติ ่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แก่สถำนศึกษำ บุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน และส่วนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

๕. พัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน
๖. ปกครอง ดูแลบังคับบัญชำบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน
๗. ปฏิบตั งิ ำนกำรขับเคลื่อนกำรเปลีย่ นแปลงเพื่อรองรับกำรกระจำยอำนำจ
๘. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
๑. นำงปรำนี สุขอุดม

ตำแหน่ งนักวิ เครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิ เศษ มีหน้ ำที่

รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน
๒. จัดทำแผนพัฒนำจังหวัด แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนบูรณำกำรจังหวัด
๓. จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด
๔. จัดทำงำนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน
- จัดทำแผน กำกับ ติดตำม ตำมแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี เพื่อเร่งรัดให้มกี ำรดำเนิ นกำร
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในแผน
- ประเมินงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี ของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
๕. จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนและแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำเขต ๑
๕.๑ แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
- ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และศึกษำรำยงำน ข้อมูล
สำรสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนำไปเป็ นข้อมูลกำรจัดทำแผน
- ดำเนินกำรประชุมผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยเพื่อวิเครำะห์ SWOT นำไปกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้ ำประสงค์ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- กำหนดผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (out come) และตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ (KPI)
- จัดทำรำยละเอียดโครงสร้ำงแผนงำน งำน/โครงกำร กิจกรรม
- นำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ อกศจ.
- เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทรำบ
- สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
๕.๒ แผนปฏิบตั กิ ำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- ศึกษำรำยละเอียดงบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน

- จัดประชุมผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยเพื่อทบทวนและหำวิธกี ำรจะพัฒนำตำมแผน พัฒนำ
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน
- จัด ประชุ ม /สรุ ป ผลกำรประชุ ม จำกกำรวิเ ครำะห์ เป้ ำ หมำย ผลกำรปฏิบ ัติง ำนและ
ศักยภำพของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- จัด ประชุ ม เพื่อ ทบทวนยุ ท ธศำสตร์ เพื่อ ปรับ แผนงำน/งำน/โครงกำร สอดคล้อ งกับ
เป้ ำหมำยผลกำรปฏิบตั ขิ องเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
- จัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อระดมควำมคิดกำรพัฒนำกำรศึกษำ
- จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
- จัดประชุมจัดสรรงบประมำณรำยโครงกำร
- จัดทำรำยละเอียด แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี งบประมำณซึง่ ระบุแผนงำน/งำน/โครงกำร
ทีส่ อดคล้องวงเงินงบประมำณ ทีไ่ ด้รบั และเงินนอกงบประมำณ ทีท่ ำแผนระดมทรัพยำกรไว้
- นำเสนอแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ ขอควำมเห็นชอบจำก อกศจ.
๕.๓ กำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรระดับสถำนศึกษำ
- สนับสนุนช่วยเหลือให้ควำมรู้ แก่สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี
- เสนอแผนงำน /โครงกำร กิจกรรมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงงบประมำณหรือขออนุ มตั แิ ผนงำน
โครงกำรใหม่ ๆ
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนและสถำนศึกษำรับทรำบ
๖. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
๑. นำงสำวนำตยำ ขันธบุตร ตำแหน่ ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิ เศษ มี
หน้ ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 1
๓. ตรวจสอบ กลันกรองและรั
่
บผิดชอบงำนตำมภำรกิจของกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศให้ดำเนิน
ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
๔. วำงแผน วิเครำะห์ จัดทำเครือ่ งมือในกำรจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล
เพื่อ
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั

๕. วิเครำะห์ระบบ จัดทำและเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลภำยในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อนำเข้ำข้อมูล
สู่คลังข้อมูล
๖. วำงแผน จัดทำโครงกำร/แผนงำน/เพื่อวิเครำะห์ออกแบบระบบรำยงำนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ แผนกำรศึกษำที่เ กี่ยวข้อ งกับกำรใช้ทรัพยำกรเทคโนโล ยี
คอมพิวเตอร์
๗. ด ำเนิ นกำร ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำและแก้ ปั ญหำต่ ำงๆ ในกำร
ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล นักเรียนรำยบุคคลของโรงเรียนตำมโปรแกรม Data Management Center : DMC
เพื่อกำรประมวลผลข้อมูล ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดตัง้ งบประมำณเงินอุดหนุ นของ
โรงเรียนในสังกัด
๘. ตรวจสอบและวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรประมวลผลข้อมูลตำมโปรแกรม DMC และดำวน์โหลด
ข้ อ มู ล มำจัด ระบบ ระเบี ย บ เพื่ อ จัด ท ำเป็ นข้ อ มู ล สำรสนเทศและข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ข อง สพป.
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๙. วิเครำะห์ระบบและจัดทำข้อมูลโปรแกรมพื้นฐำนข้อมูลกลำงทีเ่ กี่ยวข้องกับเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ดังนี้
๙.๑ โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC)
๙.๒ โปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ ( Education Management Information
System : EMIS) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมศู นย์ปฏิบ ตั ิกำรข้อมูลสำรสนเทศเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้
- ข้อมูลพืน้ ฐำนโรงเรียน
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลครูและบุคลำกร
- ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ (M-OBEC)
- ข้อมูลสิง่ ก่อสร้ำง (B-OBEC)
- ข้อมูลแผนทีโ่ รงเรียน (GIS)
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลเขตพืน้ ทีบ่ ริกำรรำยโรงเรียน
- ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน

- ข้อมูลกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education For All : EFA)
๙.๓ โปรแกรมระบบศูนย์ขอ้ มูลกลำง กระทรวงมหำดไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๙..๔ โปรแกรมระบบสำรสนเทศรำยงำนผู้ บ ริห ำร (EIS) กระทรวงมหำดไทยและจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ
๑๐. จัดเก็บ วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจำกทุกหน่ วยงำนที่จดั กำรศึกษำ
ภำยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รำยงำนสำนักงำนศึกษำธิกำร
๑๑. รวบรวม วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ เพื่อรำยงำน
สำนักงำนสถิตจิ งั หวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑๒. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑๓. ประสำนงำนและจัดเก็บข้อมูลสถำนศึกษำต่ำงสังกัดเพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำน
๑๔. ให้ค ำปรึก ษำ แนะน ำ แก้ปั ญ หำที่เ กิด ขึ้น เกี่ย วกับ กำรใช้โ ปรแกรมต่ ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งตำม
มำตรฐำนของหน่วยงำนและทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนรวมถึงโปรแกรมพืน้ ฐำนจำกส่วนกลำง
๑๕. วิเครำะห์จดั ทำศูนย์ปฏิบตั กิ ำรข้อมูลสำรสนเทศระดับเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ( SOC) และวิเครำะห์
ระบบเพื่อให้โรงเรียนสร้ำงศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้อมูลสำรสนเทศระดับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสร้ำงศูนย์
ปฏิบตั กิ ำรข้อมูลสำรสนเทศระดับโรงเรียน
๑๖. วิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกชนิด เพื่อพัฒนำให้มขี อ้ มูลสำรสนเทศ
ทีส่ อดคล้องกับระบบฐำนข้อมูลกลำง
๑๗. ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับทุกภำคส่วน
๑๘. ปฏิบตั งิ ำนงำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๑. นำงวันวิสำ ขันติวงษ์ ตำแหน่ ง นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

มีหน้ ำที่

รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 2
๓. กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ. กำรตรวจรำชกำร
ตำมนโยบำยของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กำรตรวจแบบบูรณำกำรของผูต้ รวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี และ
หน่วยงำนต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้อง

๔. ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ แผนปฏิบตั กิ ำร
สพป.อย.๑ และจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปี งบประมำณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบ e-MESystem และระบบ อิเล็กทรอนิคของทุกหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
๖. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรตำมแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี งบประมำณ ระบบ ARS (Action plan Report system) กำรขับเคลื่อนกำรเปลีย่ นแปลงเพื่อ
รองรับกำรกระจำยอำนำจและ กำรควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
๗. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
- ควบคุม ยุบรวม โอน เลิก ขยำยชัน้ เรียน ทะเบียนวัสดุ อำคำรสถำนที่ ของสถำนศึกษำ
- กำรจัดทำแผน กำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
- กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนต่ำงๆ ทีม่ ผี ลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก
๘. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนดีใกล้บำ้ น ร.ร.ประชำรัฐ และโรงเรียนทีม่ กี ำรบูรณำกำรมำจำกกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
๙. กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้ รวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๑๐. ปฏิบตั งิ ำนอื่นฯ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๑.นำงสำวสมฤทัย วัฒนรัตน์ ตำแหน่ ง นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร มี
หน้ ำที่ รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ ๓
๓. ตรวจสอบกลันกรองและให้
่
คำปรึกษำดูแลรับผิดชอบงำนตำมภำรกิจกลุ่มงำนวิเครำะห์
งบประมำณให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. สรุปและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ ของ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ระบบบัญชี
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (e-Budget)
๕. จัดทำทะเบียนคุมงำนงบประมำณของ สพป.และสถำนศึกษำในสังกัด
๖. โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กสู่ศูนย์กำรเรียนรูค้ ุณภำพ (ในส่วนของ
งบประมำณ)
๗. วิเครำะห์จดั ตัง้ งบประมำณรำยกำรค่ำครุภณ
ั ฑ์ และสิง่ ก่อสร้ำงจำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ
๘. งบบุคลำกร
- วิเครำะห์และดำเนินกำรจัดตัง้ คำของบประมำณอัตรำจ้ำง งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ (ครู นักกำรภำรโรง พนักงำนขับรถ พนักงำนพิมพ์ดดี พนักงำนทำควำมสะอำด พี่เลี้ยงเด็ก
พิกำร)
- วิเครำะห์และขออนุ มตั ิงบประมำณค่ ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
(กรณีเงินเดือนเต็มขัน้ )
- วิเครำะห์และขออนุมตั งิ บประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๙. งบดำเนินงำน
- วิเครำะห์ขอจัดตัง้ และจัดสรรงบประมำณ รำยกำรค่ำพำหนะนักเรียน กรณี ยุบ/เลิก/รวมโรงเรียน
- วิเครำะห์และดำเนินงำน กำรขออนุมตั ติ ดิ ตัง้ โทรศัพท์ ไฟฟ้ ำ ประปำ ของสถำนศึกษำ
และสำนักงำน
- วิเครำะห์และจัดตัง้ ค่ำเช่ำทีด่ นิ (วัดร้ำง)
- ดำเนินกำรโครงกำรจักรยำนยืมเรียน
๑๐. งบลงทุน
- วิเครำะห์จดั ตัง้ และจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้ำง
- วิเครำะห์และจัดตัง้ งบประมำณค่ำตอบแทนควบคุม และตรวจกำรจ้ำง
- วิเครำะห์และจัดทำคำขอจัดตัง้ งบประมำณค่ำตอบแทนสัญญำจ้ำงแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ
K)
- วิเครำะห์และดำเนินกำรจัดทำคำขออนุมตั งิ บประมำณประจำปี เพิม่ เติมทุกกรณี
๑๑. งบรำยจ่ำยอื่น
- วิเ ครำะห์แ ละดำเนินกำร กำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณและกำรขอใช้เ งินเหลือ จ่ำ ย
ประจำปี
- ให้คำปรึกษำ แนะนำกับผูม้ ำติดต่อรำชกำรในภำรกิจของงำนวิเครำะห์งบประมำณ
- ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวสุพีชำ ลำใยผล

ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มีหน้ ำที่

รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีก่ ลุ่มงำนธุรกำร
๒. รับผิดชอบงำนในกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณร่วมกับ นำงสำวสมฤทัย วัฒนรัตน์ และ
รับผิดชอบงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๓. งบเงินอุดหนุ น
- โครงกำรสนับ สนุ นค่ ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ ระดับอนุ บ ำลจนจบกำรศึก ษำขัน้
พืน้ ฐำน (เงินอุดหนุ น รำยหัว ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำหนังสือเรียน และ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน)

- กำรจัดกำรศึกษำโดยสถำนประกอบกำร (ศูนย์กำรเรียนปั ญญำภิวฒ
ั น์ พระนครศรี -อยุธยำ)
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ (นักเรียน ป.๑–ม.๓)
- วิเครำะห์และจัดสรรงบเงินอุดหนุ น สำหรับเด็กด้อยโอกำส (นักเรียนประจำพัก
นอน)
- วิเครำะห์และดำเนินงำนเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นโครงกำรอำหำรกลำงวันและโครงกำรอำหำร
เสริมนมของสถำนศึกษำ
๔. งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอกสอนวิชำอิสลำมศึกษำในสถำนศึกษำ
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอกสอนวิชำชีพท้องถิน่ ในสถำนศึกษำ
- วิเครำะห์และจัดตัง้ ดำเนินกำรรำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร
๕. งบลงทุน
- วิเครำะห์จดั ตัง้ และจัดสรรงบประมำณ สถำนศึกษำและนักเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกภัยพิบตั ิ
- วิเครำะห์และขออนุ มตั งิ บประมำณ งบแปรญัตติ
- จัดตัง้ จัดสรรงบประมำณโรงเรียนในฝั น โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีศรีตำบล
- วิเครำะห์และจัดสรรงบประมำณประจำปี งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน
๖. เงินบำรุงกำรศึกษำ
๗. วิเครำะห์และขออนุมตั งิ บประมำณจำก อปท.
๘. วิเครำะห์และดำเนินกำรปั ญหำภัยแล้งในสถำนศึกษำ
๙. ให้คำปรึกษำแนะนำ และให้บริกำรกับผูม้ ำติดต่อทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๑๐. งำนคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ
๑๑. ปฏิบตั งิ ำน Smart Area ของกลุ่มนโยบำยและแผน
๑๒. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำงสำวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน

ตำแหน่ ง นักวิ ชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร มีหน้ ำที่ รับผิดชอบ

ดังนี้
๑. รับผิดชอบงำนในกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณร่วมกับ นำงสำวสมฤทัย วัฒนรัตน์ และ
รับผิดชอบงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๒. งบเงินอุดหนุน
- โครงกำรสนับสนุ นค่ ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ ระดับอนุ บ ำลจนจบกำรศึก ษำขัน้
พืน้ ฐำน (เงินอุดหนุ น รำยหัว ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำหนังสือเรียน และ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน)
- กำรจัดกำรศึกษำโดยสถำนประกอบกำร (ศูนย์กำรเรียนปั ญญำภิวฒ
ั น์ พระนครศรี -อยุธยำ)
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ (นักเรียน ป.๑–ม.๓)

- วิเครำะห์และจัดสรรงบเงินอุดหนุ น สำหรับเด็กด้อยโอกำส (นักเรียนประจำพัก
นอน)
- วิเครำะห์และดำเนินงำนเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นโครงกำรอำหำรกลำงวันและโครงกำรอำหำร
เสริมนมของสถำนศึกษำ
๓. งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอกสอนวิชำอิสลำมศึกษำในสถำนศึกษำ
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอกสอนวิชำชีพท้องถิน่ ในสถำนศึกษำ
- วิเครำะห์และจัดตัง้ ดำเนินกำรรำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร
๔. งบลงทุน
- วิเครำะห์จดั ตัง้ และจัดสรรงบประมำณ สถำนศึกษำและนักเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกภัยพิบตั ิ
- วิเครำะห์และขออนุ มตั งิ บประมำณ งบแปรญัตติ
- จัดตัง้ จัดสรรงบประมำณโรงเรียนในฝั น โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีศรีตำบล
- วิเครำะห์และจัดสรรงบประมำณประจำปี งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน
๕. เงินบำรุงกำรศึกษำ
๖. วิเครำะห์และขออนุมตั งิ บประมำณจำก อปท.
๗. วิเครำะห์และดำเนินกำรปั ญหำภัยแล้งในสถำนศึกษำ
๘. ให้คำปรึกษำแนะนำ และให้บริกำรกับผูม้ ำติดต่อทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนวิเครำะห์งบประมำณ
๙. ปฏิบตั งิ ำน Smart Area ของกลุ่มนโยบำยและแผน
๑๐. ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
......................................................................

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑. นำยวิชิต เรือนจำรูณ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
พิเศษ มอบหมำยงำนให้รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๑ ใน
กรณีผอู้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถมำ
ปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลันกรองงำนและติ
่
ดตำมกำรดำเนินงำนของบุคลำกรใน
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้เป็ นไปด้วยควำม

เรียบร้อยตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและบันทึกควำมเห็นนำเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอภำชี, อำเภอนครหลวง
๑.๕ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
๑.๖ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
๑.๗ งำนห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
๑.๘ งำนศูนย์วทิ ยบริกำร จัดระบบเอกสำรวิชำกำร ผลงำนวิจยั ลงทะเบียน ดูแลรักษำ บริกำร
สืบค้น กำรยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่ำง ๆ
๑.๙ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนผล กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๑๐ งำนส่งเสริม พัฒนำให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อน
วิทยฐำนะในกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.๑๑ โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝั น
๑.๑๒ โครงกำรพัฒนำศูนย์เทคโนโลยีระดับตำบล
๑.๑๓ โครงกำร One Tablet Per Child, Smart Classroom, DLIT
๑.๑๔ โครงกำร ICU
๑.๑๕ โครงกำรเปิ ดโลกวิชำกำร มหกรรมดนตรีนำฎศิลปะ
๑.๑๖ โครงกำรโรงเรียนในฝั น
๑.๑๗ แทบเล็ต
๑.๑๘ โรครงกำนทรูเพื่อกำรเรียนกำรสอน ๖ ห้องสมุดโรงเรียน
๑.๑๙ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวเสำวลักษณ์ ญำณสมบัติ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์
ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยงำนให้รบั ผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ในกรณีทห่ี วั หน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถมำปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ
๒.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยำ กลุ่มไชยวัฒนำ
๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี.คอม

๒.๔ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๒.๕ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและรำยงำนผลหลักสูตรกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูใ้ นกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำร
งำนพืน้ ฐำนอำชีพและเทคโนโลยี กำรปฏิรปู กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำร
พัฒนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๖ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำร
เรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเผยแพร่ผลงำนวิจยั
๒.๗ งำนส่งเสริม พัฒนำให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อน
วิทยฐำนะในกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ และสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๘ งำนนโยบำย กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม : DLTV
๒.๙ กำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
๒.๑๐ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
๒.๑๑ กำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๒.๑๒ กำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑๓ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
๒.๑๔ โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
๒.๑๕ โครงกำรโรงเรียนดีประจำตำบล
๒.๑๖ โครงกำรโรงเรียนวิถพี ุทธ
๒.๑๗ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้

๑. นำงสมลักษณ์ รู้แผน ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
มอบหมำยงำนให้รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๕
ในกรณีผอู้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถมำ
ปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลันกรองงำนและติ
่
ดตำมกำรดำเนินงำนของบุคลำกรใน
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำม
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและบันทึกควำมเห็นนำเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ งำนนโยบำย ลดเวลำเรียน เพิม่ เวลำรู้
๑.๕ นิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยำ กลุ่มโรงเรียนเพนียด
๑.๖ หัวหน้ำงำนกำรศึกษำปฐมวัย
๑.๗ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
๑.๘ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและรำยงำนผล กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
และกำรจัดประสบกำรณ์ กำรดำเนินงำนของโรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
เครือข่ำย
๑.๙ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนผล กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศกำรศึกษำ
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๑.๑๐ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำร
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเผยแพร่ผลงำนวิจยั
๑.๑๑ งำนส่งเสริม พัฒนำ ให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อนวิทยฐำนะใน
กลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๑.๑๒ งำนปฏิรปู กำรเรียนรูส้ ่ผู เู้ รียน(Coaching and Mentoring)
๑.๑๓ PLC
๑.๑๔ หลักสูตร
๑.๑๕ ปฏิรปู กำรศึกษำ
๑.๑๖ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๑. นำยทศพล วงษ์เนตร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
พิเศษ มอบหมำยงำนให้รบั ผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนหัวหน้ำกลุ่มงำนงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในกรณี
ทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถมำปฏิบตั งิ ำนได้
ตำมปกติ
๒.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีส่ ำยกำรนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอท่ำเรือ, อำเภอภำชี อำเภอวังน้อย
๒.๓ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำดและผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์
๒.๔ งำนนโยบำย กำรพัฒนำอำชีพเพื่อมีงำนทำ
๒.๕ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (NT)
๒.๖ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
๒.๗ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำด
และ
ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์
๒.๘ โครงกำรค่ำนิยม ๑๒ ประกำร
๒.๙ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนผล กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๑๐ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
วัดและประเมินผลกำรศึกษำ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ เครือ่ งมือกำรนิเทศกำรศึกษำและ
เผยแพร่ผลงำนวิจยั คณิตศำสตร์ พัฒนำผูเ้ รียน สังคม ศำสนำฯ
๒.๑๑ งำนส่งเสริม พัฒนำให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อนวิทย
ฐำนะในกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำดและผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๑๒ ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรเพศศึกษำรอบด้ำน
๒.๑๓ กำรสอนตำมกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนและระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๑๔ O-net /NT
๒.๑๕ คุณธรรม ๑๒ ประกำร
๒.๑๖ ประวัตศิ ำสตร์
๒.๑๗ PISA
๒.๑๘ แนะแนว
๒.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑. นำงสำวยุพำ ชุ่มสนิท ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนหัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำในกรณีทห่ี วั หน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไป
รำชกำรหรือไม่สำมำรถมำปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ คนที่ ๑
๒.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอบำงปะหัน อำเภอมหำรำช อำเภอบ้ำน
แพรก
๒.๓ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
๒.๔ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
๒.๕ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ และ
ภำษำไทย
๒.๖ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๒.๗ ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั เพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรูก้ ลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ และภำษำไทย กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจยั
เกีย่ วกับกระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำและกำรนิเทศกำรศึกษำ

๒.๘ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำร
เรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
๒.๙ งำนนโยบำย ยกระดับคุณภำพภำษำอังกฤษ ยกระดับคุณภำพภำษำไทย
๒.๑๐ งำนโครงกำรศูนย์ PEER, EBE, CLE
๒.๑๐ งำนโครงกำรประชำคมอำเซียน
๒.๑๑ งำนส่งเสริม พัฒนำ ให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อนวิทย
ฐำนะ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๑๒ โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
๒.๑๓ โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ
๒.๑๔ โครงกำรประกันคุณภำพ
๒.๑๕ โครงกำรมหำวิทยำลัยพีเ่ ลีย้ ง
๒.๑๖ โครงกำรงำนวิจยั
๒.๑๗ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวสำริน ฤทธิสำร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
พิเศษมอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๓.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนหัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำในกรณีทห่ี วั หน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถมำปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ คนที่ ๒
๓.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยำ กลุ่มชัยพัฒนำ
๓.๓ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
๓.๔ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
๓.๕ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพล
ศึกษำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๓.๖ ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั เพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรูก้ ลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจยั เกีย่ วกับ
กระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำและกำรนิเทศกำรศึกษำ
๓.๗ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระ
กำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
๓.๘ งำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ สำหรับเด็กด้อยโอกำส ผูบ้ กพร่องและเด็กทีม่ ี
ควำมสำมำรถพิเศษ
๓.๙ งำนนโยบำย สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำสุจริตและโรงเรียนสุจริต
๓.๑๐ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสเขตพืน้ ที(่ ITA)
๓.๑๑ กำรจัดกำรเรียนรวม
๓.๑๒ งำนส่งเสริม พัฒนำ ให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อนวิทย
ฐำนะ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓.๑๓ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำ
๑. นำงสำวเมทิกำ ทวีกลุ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
พิเศษ มอบหมำยงำนให้รบั ผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนแทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คนที่ ๖
ในกรณีผอู้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำร
หรือไม่สำมำรถมำปฏิบตั งิ ำนได้ตำมปกติ
๑.๒ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลันกรองงำนและติ
่
ดตำมกำรดำเนินงำน
ของบุคลำกรในกลุ่มงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำให้
เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและบันทึกควำมเห็นนำเสนอต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภออุทยั
๑.๕ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
๑.๖ งำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
๑.๗ โครงกำรจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียน
๑.๘ โครงกำรห้องเรียนสีเขียว สิง่ แวดล้อม ลดภำวะโลกร้อนและพัฒนำห้องเรียน
คุณภำพ
และกำรประหยัดพลังงำน
๑.๙ ส่งเสริม พัฒนำกำรเรียนรู้ STEM Education
๑.๑๐ งำนนโยบำย กำรบริหำรจัดกำรขยะ และสิง่ แวดล้อม
๑.๑๑ งำนนักบินน้อย
๑.๑๒ งำนเศรษฐศำสตร์
๑.๑๓ งำนกำรบริหำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำ
๑.๑๔ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและรำยงำนผลหลักสูตรกำรศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน
หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูใ้ นกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ กำร
ปฏิรปู กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๑๕ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูก้ ลุ่มสำระกำร
เรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเผยแพร่ผลงำนวิจยั
๑.๑๖ งำนส่งเสริม พัฒนำให้บริกำรและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพและเลื่อนวิทย
ฐำนะในกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.๑๗ ปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

งำนธุรกำร
๑. นำงสุวนี มีแตร

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มอบหมำยให้ รบั ผิดชอบ

งำน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำงำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ กฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับงำนกำรเงิน พัสดุ
งำนวิชำกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๓ งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรต่ำง ๆ ทำง Internet (ระบบ e - office ,e – filing,
Obec e- office) ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ งำนธุรกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มงำน
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๕ งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำ
๑.๖ งำนเอกสำรเกี่ยวกับกำรรำยงำน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล งำนโครงกำรของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๗ งำนธุรกำรและงำนสำรบัญ งำนบันทึกข้อมูล งำนบริหำรงำนบุคคลเบือ้ งต้น งำนกำรเงิน
บัญชีและพัสดุเบือ้ งต้น
๑.๘ โครงกำรกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๙ งำนบริกำรและบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๑๐ ประสำนงำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๑๑ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงน้ำทิพย์ คงเกษม

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องหัวหน้ำงำนธุรกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ กฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับงำนกำรเงิน พัสดุ
งำนวิชำกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๓ งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรต่ำง ๆ ทำง Internet (ระบบ e – office, e – filing)
ของกลุ่ม นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๒.๔ งำนจ่ำยเอกสำรให้แก่กลุ่มงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกลุ่มงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒.๕ งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๖ เอกสำรเกีย่ วกับกำรรำยงำน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล งำนโครงกำรของกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๗ งำนธุรกำรและงำนสำรบัญ งำนบันทึกข้อมูล งำนบริหำรงำนบุคคลเบือ้ งต้น งำนกำรเงิน
บัญชีและพัสดุเบือ้ งต้น
๒.๘ งำนบริกำรและกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๙ โครงกำรกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๑๐ ประสำนงำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๑๑ งำนบริกำรศูนย์ส่อื และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒.๑๒ งำนศูนย์วทิ ยบริกำร จัดระบบเอกสำรวิชำกำร ผลงำนวิจยั ลงทะเบียน ดูแลรักษำ
บริกำร สืบค้น กำรยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่ำง ๆ
๒.๑๓ กำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
๒.๑๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
งำนช่วยกลุ่มอำนวยกำร
๑. งำนเลขำนุ กำร รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
เขต ๑

๓. นำงระพีพรรณ มีสมศักด์ ิ

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๓.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีธ่ ุรกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ กฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับงำนกำรเงิน พัสดุ
งำนวิชำกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๓ งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำ
๓.๔ งำนธุรกำร ของกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓.๕ งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร (ระบบ e – office) งำนธุรกำรและงำนสำรบัญงำนบันทึก
ข้อมูล
งำนบริหำรงำนบุคคลเบือ้ งต้น งำนกำรเงินบัญชีและพัสดุเบือ้ งต้น

๓.๖ ดำเนินกำรเรือ่ ง GPA ของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓.๗ งำนออกแบบ พัฒนำ กำรใช้โปรแกรม กำรประมวลผลและเผยแพร่ กำรประเมินคุณภำพ
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓.๘ งำนเอกสำรเกี่ยวกับกำรรำยงำน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล งำนโครงกำรของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๙ งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรต่ำง ๆ ทำง Internet (ระบบ e - office) ของกลุ่ม
นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๑๐ งำนบริกำรและบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๑๑ โครงกำรกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำกำร
จัดกำรศึกษำ
๓.๑๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นำงสำวศจี จีระวุฒิ ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษปฏิ บตั ิ หน้ ำที่
ผูอ้ ำนวยกำร กลุ่มบริ หำรงำนบุคคล มีหน้ ำที่ รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของผูร้ ว่ ม
ปฏิบตั งิ ำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญสูงมำกในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ปฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหำทีย่ ำกมำก
๑.๒ ด้ำนกำรปฏิ บตั ิ กำร
๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ และทรัพยำกร
บุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อเนื่อง
๒) จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำร
๓) กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์ เสนอแนะให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด
๔) กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบตั งิ ำนทีร่ บั ผิดชอบใน
ฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด

๕) จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อกำแนวทำง หลักเกณฑ์และวีกำรในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๓ ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนและมอบหมำยงำน แก้ไขปั ญหำในกำรปฏิบตั งิ ำนและติดตำมผลเพื่อให้เป็ นไป
ตำมเป้ ำหมำย
๑.๔ ด้ำนกำรประสำนงำน
๑) ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
เกีย่ วกับงำนบริหำรบุคคล
๒) ให้คำปรึกษำ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์พน้ื ฐำน เพื่อให้ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็ นธรรม
๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีใ่ น
หน่วยงำน เพื่อให้มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงถูกต้องสมบุรณ์และมีประสิทธิภำพ
๔) จัดทำและพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบ
เอกสำรวิชำกำร คู่มอื หลักเกณฑ์และวีกำร เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั แิ ก่เจ้ำหน้ำที่
๑.๕ ตรวจสอบ กลันกรองงำนตำมภำรกิ
่
จของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้ควำมเห็นกำรเสนอ
งำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบตั ิ ก่อนนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
๑.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับ ระเบียบกฎหมำย กำรบริหำรงำน
บุคคล
๑.๗ งำนดูแล ปกครอง บังคับบัญชำข้ำรำชกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๘ วำงแผน จัดระบบงำนทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำปฏิทนิ กำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
๑.๙ วินิจฉัย แก้ปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ และให้คำปรึกษำแนะนำเกีย่ วกับระเบียบ
กฎหมำย หลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ติ ่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรปฏิบตั งิ ำนบริหำรบุคคลให้ขำ้ รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชัวครำว
่
ในสังกัด
๑.๑๐ วำงแผนและวิเครำะห์ควำมต้องกำรวิชำเอกในสถำนศึกษำ
๑.๑๑ พัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๑๒ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
๒.๕ กำรจัดทำมำตรกำรเกลีย่
อัตรำกำลังและกำรแก้ปัญหำกำรขำดอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.๑๓ กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งทีม่ คี นครอง / ตำแหน่งว่ำงทุกสำยงำน ทัง้ ภำยในสพท. และต่ำง สพท.
๑.๑๔ กำรตัดโอนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ
ถ่ำยโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๑๕ กำรกำหนดมำตรกำรเกลีย่ อัตรำกำลังข้ำรำชกำร
๑.๑๖ งำนปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ งประกอบด้วย

๑) กำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำน
๒) กำรจัดทำทะเบียนและข้อมูลกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
๑.๑๗ งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิ ทยฐำนะ
ประกอบด้วย
๑) กำรประเมินกำรคงสภำพวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูผสู้ อน (นครหลวง วังน้อย
อุทยั )
๑.๑๘ งำนบริ หำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑) กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรบริหำรบุคคล
๒) จัดทำทะเบียนคุมกำรเกลีย่ อัตรำกำลังข้ำรำชกำรทุกสำยงำน
๓) กำรจัดกรอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำน
๑.๑๙ กำรแต่งตัง้ (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ งผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ และ
รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ภำยในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและต่ำงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๑.๒๐ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งซึ่งมีหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อนในหน่วยงำน
กำรศึกษำ
ภำยในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและต่ำงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๑.๒๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค(๒)
๑.๒๒ กำรแต่งตัง้ (ย้ำย)ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค
(๒)
๑.๒๓ กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒)
เพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งทีส่ งู ขึน้
๑.๒๔ กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่ำง
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและกำร ช่วยรำชกำร ระหว่ำงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ/ในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ตำแหน่ ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒)
๑.๒๕ กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
๑.๒๖ งำนจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงชัวครำวประกอบด้
่
วย
๑.๒๗ กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำนทุกกรณี
๑.๒๘ กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงชัวครำวที
่
จ่ ้ำงจำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
๑.๒๙ กำรจัดกรอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำน
๑.๓๐ ควบคุมและจัดทำทะเบียนรำยละเอียดกำรจัดสรรกำรใช้ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกษียณอำยุรำชกำร,เกษียณก่อนกำหนด

งำนธุรกำร
๑. นำงสำวลำวัลย์ รอดทองดี

ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน มอบหมำยให้

รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑. งำนธุรกำร
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำงำนธุรกำร ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๒ วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่
กำหนด
๑.๓ ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบันทึกข้อมูล เพื่อให้กำรดำเนินงำนได้ผล
ตรงตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
๑.๔ ประสำนกำรดำเนินงำนธุรกำร กำรจัดระบบงำนสำรบรรณ
๑.๕ กำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๖ ควบคุมและเบิก – จ่ำย พัสดุ – ครุภณ
ั ฑ์ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๗ ควบคุมบัญชีลงเวลำและกำรลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
๒. งำนทะเบียนประวัติ
๒.๑ งำนทะเบียนประวัติ (อำเภอท่ำเรือ นครหลวง บ้ำนแพรก มหำรำช อุทยั ภำชี วัง
น้อย ลูกจ้ำงประจำ)
๒.๒ กำรเก็บรักษำทะเบียนประวัตขิ องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๓ กำรสำรวจ และบันทึกวันลำประจำปี ของข้ำรำชกำร(อำเภอท่ำเรือ นครหลวง บ้ำน
แพรก มหำรำช อุทยั )และลูกจ้ำงประจำ
๒.๔ กำรออกบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรบำนำญ
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร
๒.๖ กำรออกหนังสือรับรองข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
๒.๗ กำรให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
๒.๘ กำรลำอุปสมบท ลำไปประกอบพิธฮี จั ย์ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๓. งำนบำเหน็จควำมชอบ
๓.๑ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ
๓.๒ กำรอนุญำตกำรไปต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๓.๓ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
4. งำนประสำนองค์กรวิชำชีพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีท่ ำหน้ำทีผ่ ลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำบุคลำกร
5. งำนกำรให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำ อบรม ดูงำน และกำรไป
รำชกำร และเป็ นวิทยำกร ของข้ำรำชกำร ดังนี้

๓.๑ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๓.๒ ข้ำรำชกำรครูสำยผูส้ อน
๓.๓ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
๓.๔ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๓.๕ ลูกจ้ำงประจำ
๖. งำนฝึกอบรม พัฒนำก่อนแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรดังนี้
๘.๑ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๘.๒ ข้ำรำชกำรครูสำยผูส้ อน
๘.๓ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
๘.๔ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๗. งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของงำนพัฒนำบุคลำกร
๘. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนนำงสำวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
๙. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๒. นำงสำวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน ปฏิ บตั ิ งำน
มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๑. งำนธุรกำร
๑.๑ วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
ทีก่ ำหนด
๑.๒ ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบันทึกข้อมูล เพื่อให้กำร
ดำเนินงำน ได้ผลตรงตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
๑.๓ กำรจ่ำยหนังสือรำชกำรให้งำนต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกำรรับเอกสำร
ทำง Internet (E – office)
๑.๔ กำรรวบรวมหนังสือรับ – ส่ง ทุกประเภทเป็ นประจำทุกวัน
๑.๕ จัดระบบ จัดเก็บคำสังของกลุ
่
่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๖ จัดระบบ จัดเก็บคำสังของกลุ
่
่มบริหำรงำนบุคคล
๑.๗ กำรจัดระบบเอกสำร ตู้ ป้ ำย ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้เป็ นระเบียบ เป็ นระบบ สวยงำน
๑.๘ กำรแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร
๒. งำนทะเบียนประวัติ
๒.๑ กำรขออนุญำตไปรำชกำรของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๒.๒ กำรขอยกเว้นกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร
๒.๓ กำรจัดทำข้อมูล ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ อิเล็คทรอนิคส์
๒.๔ กำรลงวันลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อำเภอพระนครศรีอยุธยำ

บำงปะหัน)
๒.๕ กำรแก้ไขชื่อ สกุล ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
๓. งำนบำเหน็จควำมชอบ
๓.๑ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ P- OBEC ของกลุม่ บริหำรงำนบุคคล
๓.๒ แก้ไขข้อมูลโปรแกรม P – OBEC กลุ่มงำนบริหำรบุคคล
๓.๓ จัดทำข้อมูลกำรเปลีย่ นแปลงและควบคุม ระบบ P – OBEC และระบบบริหำร
บุคคล
(HRMS)ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓.๔ กำรรำยงำนข้อมูล P – OBEC และระบบบริหำรบุคคล( HRMS) กลุ่มบริหำรงำน บุคคล
๓.๕ บันทึกกำรได้รบั เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๓.๖ กำรเพิม่ วุฒขิ ำ้ รำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
๓.๗ กำรลำของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๔. งำนประสำนองค์กรวิชำชีพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีท่ ำหน้ำทีผ่ ลิตและพัฒนำครู
และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำบุคลำกร
๕. งำนกำรให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำ อบรม ดูงำน และกำรไป
รำชกำร และเป็ นวิทยำกร ของข้ำรำชกำร ดังนี้
๕.๑ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๕.๒ ข้ำรำชกำรครูสำยผูส้ อน
๕.๓ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
๕.๔ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๕.๕ ลูกจ้ำงประจำ
๖. งำนฝึกอบรม พัฒนำก่อนแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรดังนี้
๖.๑ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๖.๒ ข้ำรำชกำรครูสำยผูส้ อน
๖.๓ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
๖.๔ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๗. งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของงำนพัฒนำบุคลำกร
๘. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้
๑. นำยธนศิริ ขำทับน้ำ ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตัง้
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ ๓

๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกีย่ วกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อ
เสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฎหมำย และระเบียบทีเ่ กีย่ วกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล
๔. ตรวจสอบ กลันกรองงำน
่
ให้คำปรึกษำ รับผิดชอบงำน ตำมภำรกิจในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตัง้ ให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
ครูผชู้ ่วย
๖. กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์
๗. กำรสรรหำและกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำวทุ
่
กประเภท ยกเว้นธุรกำรโรงเรียน
๘. กำรคัดเลือก/สอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่ง ตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
๙. กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ นักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ
๑๐. กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร
๑๑. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิน่ และข้ำรำชกำรอื่นซึง่ เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้หรือได้รบั คัดเลือก
มำบรรจุ และแต่งตัง้ เป็ นข้ำรำชกำรครูลุบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๒. กำรขอบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเป็ นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกบัญชีของ
หน่วยงำนอื่น(กรณีขอใช้บญ
ั ชี)
๑๓. กำรแต่งตัง้ ครูผชู้ ่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
๑๔. งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร
๑๕. งำนลำออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงชัวครำว
่
๑๖. กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับลูกจ้ำงชัวครำวจำกเงิ
่
นงบประมำณและนอกงบประมำณ
๑๗. กำรรับรองและกำหนดคุณวุฒปิ ริญญำเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรครู
๑๘. .กำรจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูลกำรบรรจุ กำรคัดเลือก กำรจ้ำง พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชัวครำวยกเว้
่
นอัตรำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน
๑๙. กำรแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ ง
๒๐. กำรแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
๒๑ กำรแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๒๒. งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร
๒๓. งำนลำออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงชัวครำว
่
๒๔. กำรจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูล อัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชัวครำว
่
ทุกประเภท ยกเว้นอัตรำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน

๒๕. กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจัดทำสัญญำจ้ำง กำรควบคุมสัญญำจ้ำง ลูกจ้ำงชัวครำวจำกเงิ
่
น
งบประมำณและนอกงบประมำณ
๒๖. กำรย้ำยและคัดเลือกผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และรองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๒๗. กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกประเภท
๒๘. กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรกำหนดอัตรำกำลังภำครัฐ(โครงกำรเกษียณอำยุก่อนกำหนด)
๒๙. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิน่ และข้ำรำชกำรทุกประเภท
๓๐. กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของข้ำรำชกำรทุก
ประเภท
๓๑. กำรสรรหำและกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำวต
่
ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน
๓๒. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
๑. นำงสำวพจนำ ปัญจยุทธ์เวช

ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิ เศษ

มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ ๑
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำ ประสำนกำรทำงำน เพื่อให้กำรบริหำรงำนหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
๔. ตรวจสอบ กลันกรองงำน
่
ให้คำปรึกษำ รับผิดชอบงำน ตำมภำรกิจในกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัตใิ ห้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. วำงแผนและจัดระบบกำรเก็บรักษำ ก.พ. ๗ /สมุดประวัตใิ ห้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๖. งำนบำเหน็จควำมชอบ
๖.๑ กำรขอรับเงินรำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
๖.๒ งำนกำรขอค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๖.๓ งำนดำเนินกำรเพิม่ ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๖.๔ กำรพิจำณำควำมดีควำมชอบเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททุกขัน้ ตอน
๖.๕ กำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
๖.๖ เลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรทีถ่ ูกลงโทษทำงวินยั กลับจำกลำศึกษำต่อ ลำออกสมัคร
ผูแ้ ทนรำษฎร
๖.๗ กำรกันเงินสำรองเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๖.๘ กำรจัดทำหลักเกณฑ์และวิธกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำรำชกำร
๖.๙ กำรแก้ไขคำสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
๖.๑๐ รำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรช่วยรำชกำร สพฐ. ต่ำงกรม
๖.๑๑ จัดทำ/นำเสนอข้อมูลเพื่อขอเลื่อนขัน้ ข้ำรำชกำรระดับ ๙
๖.๑๒ กำรเพิม่ เงินค่ำครองชีพชัวครำวข้
่
ำรำชกำรทุกประเภท
๖.๑๓ กำรดำเนินกำรขอบำเหน็จควำมชอบกรณีพเิ ศษ เมือ่ ข้ำรำชกำรถึงแก่กรรม ทุพพล
ภำพ หรือพิกำร เนื่องจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร
๖.๑๔ กำรแก้ไขคำสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖.๑๕ กำรขออนุญำตเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ
๖.๑๖ ควบคุม วำงแผนและจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็คทรอนิกส์
๖.๑๗ กำรจัดทำข้อมูล ก.ค.ศ. 16 ของกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัต(ิ งำน
เงินเดือน)
๖.๑๘ วำงแผน จัดทำข้อมูล กำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบ
และ
๖.๑๙ กำรขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ให้กบั ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๖.๒๐ กำรขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์อนั เป็ นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณำภรณ์
๖.๒๑ กำรจัดทำประวัตกิ ำรได้รบั เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ของข้ำรำชและลูกจ้ำงประจำ
๖.๒๒ กำรจัดสรรเหรียญเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๖.๒๓ กำจัดทำทะเบียนผูร้ บั เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
๖.๒๔ กำรนำจ่ำยใบประกำศเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ และทะเบียนคุมกำรจ่ำย
๑๑. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

๓. นำงสำวหทัย สุทธิธรรม ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรมอบ หมำยให้
รับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.งำนทะเบียนประวัติ
๒.๑ ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำงำนทะเบียนประวัติ
๒.๒ จัดทำ ก.พ ๗ ของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
๒.๓ บันทึกข้อมูลและกำรเปลีย่ นแปลงตำมคำสังทุ
่ กคำสังใน
่ ก.พ. 7 ของข้ำรำชกำรทุก
อำเภอ
๒.๔ บันทึกข้อมูลเงินเดือนใน ก.พ. 7 อำเภอพระนครศรีอยุธยำ บำงปะหัน ภำชี วังน้อย
และข้ำรำชกำรบนสำนักงำน
๒.๕ กำรเก็บรักษำทะเบียนประวัตขิ องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๖ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้ มประวัตขิ ำ้ รำชกำรทีอ่ อกจำกรำชกำรทุกกรณี

๒.๗ กำรตอบรับ-ส่งแฟ้ มประวัติ
๒.๘ บันทึกกำรได้รบั เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ ใน ก.ค.ศ. ๑๖
๒.๙. กำรรำยงำนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำถึงแก่กรรม
๒.๑๐ กำรให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
๒.๑๑ จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนประวัตขิ ำ้ รำชกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๒.๑๒ กำรแก้ไขวัน เดือน ปี เกิดข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๒.๑๓ บันทึกข้อมูลทุกกรณี และวันลำลูกจ้ำงประจำ
๒.๑๔ กำรสำรวจข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำเกษียณอำยุรำชกำร
๒.๑๕ กำรประกำศให้ขำ้ รำชกำรและลูกจ้ำงประจำเกษียณอำยุรำชกำร
๒.๑๓ กำรแก้ไขข้อมูลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประเกษียณอำยุรำชกำร
๒.๑๔ กำรจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็กทรอนิกส์
๒.๑๕ กำรให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ. ๗ ทุกประเภท
๒.๑๖ กำรจัดเก็บคำสังและเอกสำรตำมระเบี
่
ยบกำรเก็บของทำงรำชกำรใส่แฟ้ มประวัติ
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
๒.๑๗ งำนกำรขอปรับวุฒแิ ละเพิม่ วุฒขิ องข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๒.๑๘ กำรจัดทำฐำนข้อมูลภำครัฐ (จ่ำยตรง)
๒.๑๙ ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนข้ำรำชกำรในกลุ่มพัฒนำบุคลำกร
๒.๒๐ งำนบริ หำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชัวครำวในส
่
ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑) กำรเปลีย่ นตำแหน่งลูกจ้ำงประจำทีม่ ใิ ช่ลกั ษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร(ว่ำง)เป็ นตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร
๒) กำรเปลีย่ นตำแหน่งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๓) กำรตัดโอนตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
๔) มำตรกำรกำหนดอัตรำกำลังของ ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชัวครำว
่
พนักงำนรำชกำร
๕) ควบคุมและจัดทำทะเบียนรำยละเอียดกำรจัดสรรกำรใช้ตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
เกษียณอำยุรำชกำร, เกษียณก่อนกำหนด
๒.๒๑ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค(๒)
๒.๒๒ วำงแผน จัดทำข้อมูลระบบกำรบริหำรงำนบุคคล(HRMS) กลุ่มงำนวำงแผน
อัตรำกำลังฯ
๒.๒๓ กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำระยะ ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี และ๑๐ ปี
หรือตำมที่ สพฐ. / ก.ค.ศ.กำหนด
๒.๒๔ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำทัง้ ด้ำน ปริมำณและคุณภำพเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำร ประกอบด้วย

๑) ข้อมูล 10 มิถุนำยน ด้ำนบุคลำกรและจำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำ
๒) ข้อมูลด้ำนวุฒ ิ วิชำเอกและควำมสำมำรถด้ำนบุคลำกร
๓) ข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรหรือเกษียณอำยุก่อนกำหนดและแนวโน้มกำรสูญเสีย
๔) จำนวนชัวโมงกำรจั
่
ดกำรเรียนรูต้ ำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ
๕) ข้อมูลพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผสู้ อน
๖) ควำมต้องกำรครูเพิม่ ของสถำนศึกษำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู(้ เท่ำจำนวนครูทข่ี ำด)
๒.๒๕ กำหนดจำนวนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๒.๒๖ งำนข้อมูลสำระสนเทศบริหำรบุคคล
๒.๒๗ กำรรำยงำนข้อมูลอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยบริหำร
สถำนศึกษำและสำยงำนกำรสอน
๒.๒๘ จัดทำทะเบียนข้อมูลและควบคุมอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
๒.๒๙ สำรวจและควบคุมอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีม่ คี นครอง
และอัตรำว่ำง
๒.๓๐ จัดทำทะเบียนอัตรำกำลังตำม จ ๑๘ และเกณฑ์ ก.ค.ศ.และทะเบียนครูช่วย
รำชกำร
๒.๓๑ จัดทำทะเบียนสรุปรำยละเอียดและจำนวนอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยบริหำรสถำนศึกษำและสำยงำนกำรสอน
๒.๓๒ กำรบันทึกเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนควบคุมอัตรำกำลัง ตำมหลักฐำนและ
เอกสำร ทำงรำชกำร
๒.๓๓ จัดทำข้อมูลต่ำงๆ ตำมแบบสำรวจทีห่ น่วยงำนอื่นต้องกำร
๒.๓๔ ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ ง
๑. นำงอำรี ขันธบุตร ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร มอบหมำยให้รบั ผิดชอบ
งำน ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ ๕
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำร อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๓. ศึกษำวิเครำะห์ และวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๔. ศึกษำวิเครำะห์ กฎหมำย และระเบียบทีเ่ กีย่ วกับกำรกำรบริหำรงำนบุคคล

๕. ศึกษำ วิเครำะห์ อำนำจหน้ำทีข่ อง อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ จัดกลุ่มงำนให้เป็ น
หมวดหมู่
๖. งำนอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๖.๑ ออกแบบจัดทำทะเบียน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ สำหรับใช้เป็ นข้อมูลในกำร
ปฏิบตั งิ ำนและประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
๖.๒ วำงแผนกำรประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๖.๓ ประสำนงำน รวบรวมเรือ่ งทีจ่ ะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำพิจำรณำ จำก
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสำรกำรประชุม
๖.๔ เสนอประธำน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ กำหนดนัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุม และส่งเอกสำรกำรประชุมให้อนุกรรมกำร พร้อมหนังสือเชิญประชุม
๖.๕ ประสำนงำนกำรจัดสถำนทีป่ ระชุม กำรจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรประชุม
เบีย้ ประชุม อนุกรรมกำร เอกสำรหลักฐำนทีจ่ ำเป็ น ตลอดจนเครือ่ งดื่ม อำหำรว่ำง
๖.๖ ดำเนินกำรประชุม และจดบันทึกผลกำรประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำจัดทำ
รำยงำน กำร ประชุมและส่งให้อนุกรรมกำรและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดำเนินกำรตำมมติทป่ี ระชุม
๖.๗ ประเมินผลกำรดำเนินกำรประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และนำข้อมูลไปใช้ใน
กำร
ปรับปรุงแก้ไขให้มปี ระสิทธิภำพสูงขึน้
๖.๘ ประสำนงำนติดตำม กำกับ และรวบรวมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุม
๖.๙ กำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
๖.๑๐ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๗. งำนบัญชีถอื จ่ำย
๗.๑ ขออนุมตั บิ ญ
ั ชีถอื จ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำปี
๗.๒ ขออนุมตั บิ ญ
ั ชีถอื จ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กรณี
เพิม่ เติม)
๗.๓ จัดทำบัญชีถอื จ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะและเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำประจำปี
๗.๔ กำรจัดทำทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(เพิม่ เติม)
๗.๕ สับเปลีย่ นอัตรำเงินเดือนกรณีเบิกจ่ำยเงินไม่ได้
๗.๖ กำรเปลีย่ นแปลงและแก้ไขข้อมูลใน จ.๑๘ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗.๗ กำรขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่ำยกรณีเบิกจ่ำยข้ำมปี งบประมำณ
๗.๘ กำรรำยงำนกำรของบประมำณเพื่อเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนรำยเดือน

๗.๙ ตรวจสอบ/รับรองอัตรำว่ำงร่วมกับงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
๗.๑๐ กำรรำยงำนยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
๗.๑๑ กำรรำยงำนข้อมูลวิทยฐำนะประจำเดือนทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ ของเดือน
๗.๑๒ กำรรำยงำนกำรของบประมำณเพื่อเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนรำยเดือน
๗.๑๓ ตรวจสอบ/รับรองอัตรำว่ำงร่วมกับงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
๗.๑๔ กำรรำยงำนยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
๘. งำนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๘.๑ ควบคุม และจัดทำข้อมูล P- OBEC ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงำนทะเบียนประวัติ
๘.๒ วำงแผน จัดทำข้อมูล กำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๙. งำนให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
๑๐. กำรประเมินวิทยฐำนะทุกวิทยฐำนะ และทุกขัน้ ตอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำแหน่งดังนี้
๑๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยบริหำรกำรศึกษำ
๑๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยบริหำรสถำนศึกษำ
๑๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยปฏิบตั กิ ำรสอน
๑๔. กำรจัดทำทะเบียนควบคุมข้ำรำชกำรครูทข่ี อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะและพัฒนำก่อนแต่งตัง้
สำยบริหำรสถำนศึกษำ และสำยบริหำรกำรศึกษำในแต่ละปี ทเ่ี สนอขอ
๑๕. กำรประเมินกำรคงสภำพวิทยฐำนะสำยบริหำรสถำนศึกษำ,บริหำรกำรศึกษำ
๕. งำนให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ประกอบด้วย
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุ นให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดทำภำระงำน และเสนอ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึน้
๑๗. กำรดำเนินกำรให้ขำ้ รำชกำรครูผสู้ อน ,ศึกษำนิเทศก์มหี รือเลื่อนวิทยฐำนะทุกวิทยฐำนะ
๑๘. กำรรับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ/ กำรขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขกำรขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐำนะ ของข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ
๑๙. กำรตัง้ กรรมกำรประเมิน และกำรนำรำยชื่อคณะกรรมกำร เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่
กำรศึกษำเพื่ออนุมตั ิ
๒๐. กำรจัดทำทะเบียนคุมข้ำรำชกำรทีผ่ ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตัง้ ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐำนะ
๒๑. กำรจัดส่งข้อมูลวิทยฐำนะทุกประเภท
๒๒. กำรดำเนินกำรจัดประชุมกำรตรวจผลงำนของข้ำรำชกำรเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะ
๒๓. กำรจัดส่งข้อมูลวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและศึกษำนิเทศก์
๒๔. กำรประเมินกำรคงสภำพวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูผสู้ อน (พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ บำง
ปะหัน มหำรำช บ้ำนแพรก ภำชี) และศึกษำนิเทศก์
๒๕. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
๑.นำงศิริมำ แสนอุลยั ตำแหน่ งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิ เศษ มอบหมำยให้
รับผิดชอบงำนดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ วั หน้ำกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
๒. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ ๒
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำ ประสำนกำรทำงำน เพื่อให้กำรบริหำรงำนหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
๔. ตรวจสอบ กลันกรองงำน
่
ให้คำปรึกษำ รับผิดชอบตำมภำรกิจในกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
ก่อน
นำเสนอ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๕. วำงแผน ปรับปรุง แก้ไข กำรดำเนินงำน กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร ให้เป็ นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
๖. จัดทำแผน/โครงกำรฝึกอบรม ส่งเสริมกำรดำเนินกำรฝึกอบรม และพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชัวครำวในสั
่
งกัด ตำมแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี
๗. ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี หลักสูตรกำรฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปั จจุบนั
๘. งำนพัฒนำบุคลำกร
๘.๑ งำนศึกษำอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตัง้ และเพิม่ ทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์
๑) ครูผชู้ ่วย
๒) ลูกจ้ำงประจำ
๓) พนักงำนรำชกำร
๔) ลูกจ้ำงชัวครำว
่
๘.๒ งำนฝึกอบรม กำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร(สำยผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ ผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ
บุคลำกรใน สพป.อย.๑)
๘.๓ งำนประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๘.๔ งำนจัดทำมำตรฐำน คุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขัน้ ต่ำ และเกณฑ์กำรประเมินผล
งำนสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๘.๕ งำนพัฒนำผูบ้ ริหำร ครู กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ
๘.๖ กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล(กลุ่มงำนพัฒนำ
บุคลำกร)
๘.๗ กำรจัดทำโครงกำรและกำรรำยงำนผลโครงกำรทีร่ บั ผิดชอบ
๘.๘ งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของงำนพัฒนำบุคลำกร
๙. งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกขัน้ ตอน
สำหรับ
๑) ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
๒) ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
๓) ข้ำรำชกำรครู
๔) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๑๐. งำนลำศึกษำต่อ ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภ
๑๑. กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑๒. กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑๓. กำรจัดทำคำรับรองของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑๔ วำงแผน จัดทำข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
๑๕. ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีผ่ บู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
๑. นำยประภัสร์ แสงดำ ตำแหน่ งนิ ติกร ชำนำญกำรพิเศษ มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.๑ กำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั งิ ำน ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ไขปั ญหำข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบตั งิ ำนในกลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
๑.๒ ร่วมกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั งิ ำน ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ไขปั ญหำข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบตั งิ ำนในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และหน่วยงำนอื่น
๑.๓ ริเริม่ ดำเนินกำรวิจยั กำรส่งเสริมค่ำนิยมคุณธรรมและธรรมำภิบำล กำรพัฒนำวินยั
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง
๑.๔ ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์และวิจยั เพื่อวำงหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และวิจยั เพื่อ
วำง หลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์วจิ ยั ประเมินผลรวมทัง้ กำหนดวิธกี ำรและระเบียบปฏิบตั ทิ ำง
ด้ำนกฎหมำย ให้กบั สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียน
ในสังกัด

๑.๕ ศึกษำ วิเครำะห์ สงเครำะห์ และวิจยั เพื่อพัฒนำระบบ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำน
กฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด
กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ และในด้ำนทีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เพื่อเสนอควำมเห็นเกีย่ วกับปั ญหำที่มคี วำมยุง่ ยำกมำกทีม่ ขี อบเขต
กว้ำงขวำง มำกทำงด้ำน กฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำร
เกีย่ วกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์กำรร้องเรียน และ
ในด้ำนทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๗ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรทำงด้ำน กฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำร
ดำเนินกำร ทำงแพ่ง กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำร
พิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์และในด้ำนทีเ่ กี่ยวข้องและนำมำประยุกต์ใช้เพื่อควำมเหมำะสมของใน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๘ ให้บริกำรเผยแพร่ควำมรูท้ ำงด้ำนนิตกิ ำร ให้คำปรึกษำ ตอบปั ญหำและชีแ้ จงเรือ่ งต่ำงๆ
เกีย่ วกับงำนด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์และในด้ำนที่
เกีย่ วข้องในหน้ำที่
๑.๙ ร่วมประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
๑.๑๐ เข้ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ตลอดจนเป็ นผูแ้ ทนเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนอื่น
๑.๑๑ ตรวจสอบดำเนินกำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำ หรือเอกสำรผูกพันทำงกฎหมำย ซึง่ สำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และหน่วยงำนในสังกัดมีส่วนเกีย่ วข้อง
เช่น สัญญำซือ้ ขำย สัญญำจ้ำง สัญญำเช่ำ สัญญำลำศึกษำต่อ สัญญำค้ำประกัน หรือหนังสือรับ
สภำพหนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญำ และสัญญำทีม่ ผี ลผูกพันทำงกฎหมำยอื่นๆ
๑.๑๒ ตรวจสอบ ให้ควำมเห็น ตลอดจนรวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเสนอควำมเห็น
ในกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรพิจำรณำอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน กำรดำเนินกำรในทำงแพ่ง
กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินคดีในศำลปกครองชัน้ ต้น ศำลปกครองสูงสุด
ประสำนงำนดำเนินคดีในศำลชัน้ ต้น ศำลอุทธรณ์ ศำลฎีกำ เกีย่ วกับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด
๑.๑๓ ให้คำปรึกษำ แนะนำ แนวทำงกำรฟ้ อง กำรต่อสูค้ ดีแพ่ง คดีอำญำ คดีลม้ ละลำย คดี
ปกครอง คดีในศำลชำนำญพิเศษอื่นๆ ตลอดจนติดต่อประสำนงำน กับพนักงำนอัยกำร เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ
ในกรณีทข่ี ำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดมีควำม
เดือดร้อน และขอควำมช่วยเหลือ
๑.๑๔ ร่วมมือปฏิบตั งิ ำนหรือสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และหน่วยงำนอื่น หรือได้รบั มอบหมำย และปฏิบตั งิ ำนอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

๒. นำยสยำม คงมี ตำแหน่ งนิ ติกร อัตรำจ้ำง มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ หรือวิจยั เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ ในกำรกำหนด
มำตรฐำนกำร ปฏิบตั งิ ำนด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำร
เกีย่ วกับ ควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ และใน
ด้ำนทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๒ ควบคุม ตรวจสอบ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำน
กฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด
กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์กำรร้องเรียน และในด้ำนทีเ่ กี่ยวข้องให้
เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
๒.๓ ค้นคว้ำหำวิธดี ำเนินกำรแก้ไขปั ญหำเกีย่ วกับงำนด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินคดีปกครอง
กำรดำเนินกำรทำงแพ่ง กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำร
พิจำรณำอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์และในด้ำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อนำมำใช้กบั สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๒.๔ พัฒนำเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มอื เกีย่ วกับงำนในควำมรับผิดชอบ
๒.๕ ร่วมประชุมเกีย่ วกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
๒.๖ เข้ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ตลอดจนเป็ นผูแ้ ทนเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนอื่น
๒.๗ ตรวจสอบดำเนินกำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำ หรือเอกสำรผูกพันทำงกฎหมำย ซึง่ สำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และหน่วยงำนในสังกัดมีส่วนเกีย่ วข้อง เช่น
สัญญำซือ้ ขำย สัญญำจ้ำง สัญญำเช่ำ สัญญำลำศึกษำต่อ สัญญำค้ำประกัน หรือหนังสือรับสภำพหนี้
หนังสือบอกเลิกสัญญำ และสัญญำทีม่ ผี ลผูกพันทำงกฎหมำยอื่นๆ
๒.๘ ตรวจสอบ ให้ควำมเห็น ตลอดจนรวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเสนอควำมเห็น ใน
กำรดำเนินกำรทำงวินยั กำรพิจำรณำอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน กำรดำเนินกำรในทำงแพ่ง
กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงละเมิด กำรดำเนินคดีในศำลปกครองชัน้ ต้น ศำลปกครอง
สูงสุด ประสำนงำนดำเนินคดีในศำลชัน้ ต้น ศำลอุทธรณ์ ศำลฎีกำ เกีย่ วกับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัด
๒.๙ ให้คำปรึกษำ แนะนำ แนวทำงกำรฟ้ อง กำรต่อสูค้ ดีแพ่ง คดีอำญำ คดีลม้ ละลำย คดี
ปกครอง คดีในศำลชำนำญพิเศษอื่นๆ ตลอดจนติดต่อประสำนงำน กับพนักงำนอัยกำร เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ
ในกรณีท่ี ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดมีควำม
เดือดร้อน และขอควำมช่วยเหลือ
๒.๑๐ ร่วมมือปฏิบตั งิ ำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ และหน่วยงำนอื่น หรือได้รบั มอบหมำย และปฏิบตั งิ ำนอื่นที่
ได้รบั มอบหมำย

