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คาสั่ งสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ ๕๔ $Q/๒๕๖๒
สั่ ง ณ วันที่ ๓๐ $Qมกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการ

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ ๕๔ /๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-------------------------------ตามที่ ได้มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา๓๘ ค.(๒)
ลูกจ้างประจา ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ที่ ๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
จากการได้รับการดารงตาแหน่งสูงขึ้น จากการเกษียณอายุราชการ และการขอย้ายมาช่วยราชการ นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ได้ถือปฏิบัติตามรายละเอียด แนบท้าย
คาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

(นายดาหริ งิมสันเทียะ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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(แนบท้ายคาสั่งที่ ๕๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)
เรื่ อง มอบหมายงานให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

กลุ่มอานวยการ
๑. นางสมทรง ทองนวล
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อานวยการกลุ่ม กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาระบบบริหารองค์การ
การประสานงาน และให้บริการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
๑.๒ ด้านการปฏิบัติการ
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มอ่านวยการรวมทั้ง เร่งรัด กากับ ติดตามงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
- แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๓ ด้านการวางแผน
- วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
อานวยการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคลากรในกลุ่มอานวยการ วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๑.๔ ด้านการประสานงาน
- การสร้างเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
๑.๕ งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๑.๖ ควบคุม กากับ ดูแล รายงานสถานการณ์น้าท่วมในสถานศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูลเตรียม
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในสถานศึกษา
๑.๗ ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
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๑.๘ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/งานธุรการ …
งานธุรการ
๑. นางกุลธิดา เจริญไทย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
- กองทุนสาธารณประโยชน์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- การจัดสวัสดิการ เช่น สวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ฯลฯ
- ดาเนินการบริการเครื่องดื่มกาแฟสด เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- กิจกรรมการจัดทาบุญงานวันเกิดให้บุคลากรในสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๓ เดือน/ครั้ง
๑.๒ งานประสานงาน
- การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- การพิจารณาขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๑.๓ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๑. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดูแลอาคารสถานที่
- จัดกิจกรรม ๕ ส และ Big Cleaning Day และงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด
- งานนโยบายบริหารจัดการขยะในสานักงาน
- รายงานแจ้งอาคารสถานที่ชารุด เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
- การดูแลอาคารสถานที่ราชการ อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
๒. งานบริการอาคารสถานที่
- การขออนุญาตใช้ห้องประชุมภายใน สพป.อย.๑
- การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
๓. งานรักษาความปลอดภัย
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- แต่งตั้งเวรยาม รักษาความปลอดภัย อาคารและบริเวณโดยรอบสานักงานฯ ในวันราชการ
และวันหยุดราชการ ตลอดเวลากลางวันและกลางคืน
- จัดทาสมุดบันทึกการอยู่เวรยาม
๑.๔ งานช่วยอานวยการ
งานประชุมภายในสานักงาน
- งานประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจาเดือน
- งานประชุมผู้บริหารการศึกษา(สภากาแฟ) และประชุมบุคลากร ลูกจ้าง ประชุมกลุ่มอานวยการ
๑.๕ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๖ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางจินตนา สุขพัทธี กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางจินตนา สุขพัทธี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
- ทาการวิเคราะห์และคัดแยกหนังสือราชการทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาก่อนทาการลงทะเบียนรับ
- การรับหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทาทะเบียนรับหนังสือราชการส่วนกลาง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทั้งภายใน และภายนอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการลับ
- จัดทาทะเบียนคุมคาสั่งพร้อมจัดเก็บสาเนาคาสั่ง
- เสนอหนังสือราชการที่ไม่มีกลุ่มใดรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- การส่งหนังสือราชการ สพป.อย.๑ ทางไปรษณีย์พร้อมเก็บสาเนาใบนาส่ง
๒. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
- จัดเก็บสาเนาหนังสือราชการส่วนกลาง
๓. งานการยืมหนังสือราชการ
๔. งานการทาลายหนังสือราชการ
๒.๒ งานยานพาหนะ
๑. ดาเนินการควบคุมรถยนต์ส่วนกลางของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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- บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของแต่ละกลุ่มงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการ
สรุปเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจาทุกเดือน
- จัดทาทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละเดือน
- จัดทาใบจ่ายงานให้กับพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางล่วงหน้าเป็นประจาทุกวัน
- จัดทารูปเล่มเพื่อบันทึกการเดินทางประจารถยนต์ส่วนกลาง จานวน ๖ คัน ทุกเดือน
- จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลาง เช่น แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง,แบบฟอร์มบันทึกเสนอซ่อม, แบบฟอร์มบันทึกเสนอการถ่ายน้ามันเครื่อง, แบบฟอร์มบันทึกการ
ตรวจสภาพรถยนต์ประจาวัน, แบบฟอร์มบันทึกรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง, แบบฟอร์มการจัดทารูปเล่ม
บันทึกการเดินทาง
๒. ดูแลการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง/การตรวจสภาพการซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง
- เสนอบันทึกการตรวจสภาพรถยนต์ประจาวัน และรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกวัน
- การต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของ สพป.อย.๑ และการต่อทะเบียนรถยนต์ โรงเรียนใน
สังกัด ที่ สพป.อย.๑ มอบให้โรงเรียน
- จัดทาสมุดบันทึกการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ประจารถยนต์ทุกคันเพื่อให้ พนักงานขับรถบันทึก
การซ่อมทุกครั้ง
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมจัดทาทะเบียนคุมประจาเดือน
- บันทึกเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
- สรุปการใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์แต่ละคัน (ทุกสิ้นเดือน) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. สรุปรายงานการเดินทางรถยนต์ ส่วนกลาง แต่ละคันเป็นประจาทุกเดือน (ทุกสิ้นเดือน) เพื่อ
เสนอผู้บังคับบัญชา
๒.๓ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกาลังกาย
- งานสนับสนุนสวัสดิการ ได้แก่การจัดทาบัญชีจ่ายเงินกาแฟ Coffee cate และเสนอขอเบิกเงิน
จากสมุดบัญชีเงินฝาก และสรุปยอดเงินคงเหลือ
๒.๔ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๒.๕ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางกุลธิดา เจริญไทย กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายกัมพลชัย ชนัทนาวา ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๒.งานติดตามเพื่อบันทึกภาพผู้อานวยการ สพป.อย ๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๓.งานบันทึกภาพทั่วไป จัดทาข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น เพจ สพป.
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พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะชนและเสนอผู้บังคับบัญชา
๔.ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน แจกหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์
๕.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
๖.จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันครู วันสาคัญทาง
ศาสนา งานพิธี ฯลฯ
๗.จัดทาการ์ดวันเกิด ของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และผู้อานวยการโรงเรียน
นาเสนอผู้บังคับบัญชา
๘.สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
๙.งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความประทับใจ
๑๐.ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางภัสรา เลิศดี กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางภัสรา เลิศดี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ งานสารบรรณ
๑.๑ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area
- ทาหน้าที่เป็น admin ของระบบ Smart Area
- ลงทะเบียนรับหนังสือราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการลับ
- ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ในกลุ่มอานวยการ
- แจกหนังสือราชการที่ลงทะเบียนรับแล้วให้แต่ละกลุ่มงานนาไปปฏิบัติ
- รับ-ส่ง Fax หนังสือราชการ
๑.๒ งานจัดเก็บหนังสือราชการ
- จัดเก็บสาเนาหนังสือราชการส่วนกลาง
- จัดเก็บสาเนาคาสั่ง
๑.๓ จัดทาหนังสือแจ้งเวียน เกี่ยวกับเรื่องซ้อมความเข้าใจหรือข้อหารือต่าง ๆ ระเบียบ
ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ ฯ แจ้งเวียนให้บุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทราบ
๑.๔ จัดเก็บระเบียบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือหนังสือซ้อมความเข้าใจ
หรือข้อหารือต่าง ๆ
๒. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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- การหาทุนทรัพย์ สวัสดิการ อาทิ การจัดจาหน่ายเสื้อ สิ่งของ ฯลฯ
๓. งานประชาสัมพันธ์
๓.๑ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๓.๒ ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๓.๓ แจกหนังสือ /เอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กรภายนอกขอให้ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์
๔. งานช่วยอานวยการ
๔.๑ ช่วยงานในการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
(ประชุมสภากาแฟ) และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๔.๒ เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ และควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในกลุ่มอานวยการ
๕. งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑. นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบงาน ดังนี้ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ ๑ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
๑.๓ วางแผน ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาดูแล รับผิดชอบงาน ตามภารกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๔ งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ และอนุกรรมการ
๑. งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- งานสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)
ดาเนินการสรรหาตามขั้นตอน และออกประกาศ สพป.อย.๑ เรื่องการสรรหา คณะกรรมการ กตปน. เพื่อให้
สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกคาสั่งแต่งตั้ง กรณีสถานศึกษาได้ สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ว่างลงก่อน วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
- งานสรรหาและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี คัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ครุฑทองคา” ประจาปี
๑.๕ งานการจัดระบบบริหาร
- งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9
๑. จัดทางานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสามารถ บริหารจัดการตามภารกิจ
ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๒. รายงานในระบบ E-Mes
- งานพัฒนาบุคลากร
๑. งานดาเนินการเกี่ยวกับ ควบคุม กากับ ดูแล และประเมินผลการฝึกงาน ของนักเรียน
นักศึกษาที่มาขอเข้ารับการฝึกงาน ประจาภาคเรียน
๒. งานเกี่ยวกับการขอเครื่องหมายตอบแทน ประกาศอนุโมทนาบัตร การขอเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ เข็ม โล่ ย่าม และการตอบขอบคุณแก่ผู้บริจาค ให้สถานศึกษา
๓. การดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
จัดทามาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ามันเชื่อเพลิง เพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี และบันทึกรายงานข้อมูลในระบบ E-Mes ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- ดูแลระบบการบันทึกข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ทุกโรงเรียนในสังกัด ทุกเดือน/ไตรมาส
- รายงานการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงในเว็บไซด์ของกระทรวงพลังงาน
www.e-report.energy.go.th/ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ตามตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ทุกไตรมาส
- การดาเนินงาน ติดตาม ตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ด้านสาธารณูปโภค
ตามโครงการการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- การเก็บข้อมูลจานวนผู้มาขอใช้บริการห้องประชุม เพื่อบันทึกในเว็บไซด์กระทรวงพลังงาน
- การดาเนินงาน แนวทางประหยัดน้า และประหยัดกระดาษ ในหน่วยงานภาครัฐ
๑.๖ งานช่วยอานวยการ
๑. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
- ดาเนินการจัดทารับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ กรณีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ย้ายไปดารงตาแหน่ง และย้ายมาดารงตาแหน่ง
๒. งานมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.อย.๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓. งานมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกกรณี เช่น บุคลากร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ลาออก และบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔. งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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- งานบันทึกข้อมูล นาเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการปกครองจังหวัดฯ ก่อนวันประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ
- รายงานการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ และการขอลงนามสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนในสังกัด
๑.๗ งานการประสานงาน
- การขอพระราชทานชื่อโรงเรียน การขอพระราชทานนามอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง
ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
- งานการรับบริจาค การหาทุนทรัพย์ ให้กับบุคลากร โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น กฐิน ผ้าป่าฯลฯ
๑.๘ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การตรวจสุขภาพประจาปี
- การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
- จัดทาบัญชีรับเงิน และนาฝากจากการจาหน่ายกาแฟ Coffee Kat ประจาสัปดาห์ และ
ถอนเงินเมื่อมีการบันทึกขออนุมัติใช้จ่ายเงินสวัสดิการร้านกาแฟ
- จัดกิจกรรม งานวันขึ้นปีใหม่
- จัดกิจกรรม งานวันสงกรานต์
๑.๙ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๑๐ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ นางสมทรง ทองนวล กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น จัดงานทาบุญตามประเพณีฯ

กลุ่มงานประสาน
๑.
– ว่าง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ มอบหมายให้ นางสมทรง ทองนวล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ วางแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คาปรึกษา ดูแล รับผิดชอบงาน ตามภารกิจกลุ่มงาน
ประสานงานให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๒ งานประสานงาน
- สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ประเมินผลรูปแบบการประสาน และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา
บุคลากร ให้มีความพร้อมในการประสานงานกับองค์กร คณะบุคคล และหน่วยงานอื่น
- ประสานงานรายงานผลตามที่จังหวัดของความร่วมมือเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามมาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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๑.๓ งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานการควบคุมภายใน กลุ่มอานวยการ / สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขับเคลื่อนสู่
สถานศึกษาและ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้ดาเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ตามตัวชี้วัด) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานผล (KPI : Report System) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA)
- งานบริหารความเสี่ยงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ ดาเนินการ กากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล เสนอ
ผู้บังคับบัญชาและรายงานระบบ
- งานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามนโยบายของกระทรวง/จังหวัด ดาเนินการ กากับติดตาม ตรวจสอบ
รายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานระบบ
๑.๔ การประสานงานรวบรวมข้อมูล และการกากับติดตาม เกี่ยวกับการวิจัยของนิสิตนักศึกษา
๑.๕ งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานการจัดทาหนังสือราชการ
๑.๖ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๑.
– ว่าง - ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ มอบหมาย ให้ นางสมทรง ทองนวล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๑.๒ ตรวจ กลั่นกรองงานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็น เทคนิควิธีการ วางแผน ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาดูแล รับผิดชอบ
งานตามภารกิจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๑.๔ วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โครงการ นโยบาย ความเคลื่อนไหวทาง
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การศึกษา ทรัพยากร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
๑.๕ จัดระบบ รูปแบบ จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และสาธารณชนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
๑.๖ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งชี้แจง
๑.๗ ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ รายการวิทยุ โทรทัศน์ วารสารประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
๑.๘ งานบันทึกภาพนิ่ง VDO ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลเพื่อบริการสารสนเทศ เผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ e-News, e-Network Obec-Line Facebook ชื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กลุ่ม Line ต่าง ๆ เสียงตามสายและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ รายการวิทยุ
๑.๙ บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและภายใน สพป.อย.๑
๑.๑๐ งานพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษา งานกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
๑.๑๑ งานจัดชุดข้าราชการและบุคลากรลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันสาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานส่งเสริมสนับสนุนงานพิธีการสาคัญของจังหวัด จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการร่วมกิจกรรม ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๑๒ จัดทาข่าว ติดตามข่าว จากหนังสือพิมพ์รายวัน ท้องถิ่น และเอกสารต่าง ๆ นาเสนอ
ผู้อานวยการทุกวัน ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือ สิ่งพิมพ์
๑.๑๓ การเผยแพร่กิจการและผลงาน ข้อมูลข่าวสาร งานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่น ๆ
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษา
๑.๑๔ งานส่งเสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในหน่วยงานและสถานศึกษา รายงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สพฐ.
๑.๑๕ รายงานผลการจัดทาประเด็นประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและโครงการสาคัญระดับจังหวัดต่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๖ จัดทาป้ายแผนภูมิข้าราชการ ลูกจ้างประจา และองค์คณะบุคคล สาคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
๑.๑๗ จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ /ทาป้ายงานพิธี วันสาคัญ กิจกรรมต่าง ๆ
๑.๑๘ ดูแล และจัดเก็บข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น
๑.๒๐ งานจิตบริการให้การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๒๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ นายกัมพลชัย ชนัทนาวา กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๒๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ลูกจ้างประจา
๑. นายสมชาย สุดลอย

ตาแหน่งช่างปูน ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ ความชานาญสูง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูน และคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
๑.๒ ดูแลรักษา และซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทางาน
๑.๓ ขับรถยนต์ (ตู้) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
หมายเลขทะเบียน นค 2694(ตู้) และรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 2655 ตลอดจน ดูแลรักษาเครื่องยนต์และ
ทาความสะอาดรถยนต์ตลอดจน ดูแลความสะอาดสถานที่เก็บรถยนต์ของสานักงาน
๑.๔ จดบันทึกการซ่อมและการถ่ายน้ามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซ่อม / บันทึกการเติมน้ามัน
๑.๕ รายงานการใช้รถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางประจาวัน
หมายเลขทะเบียน นค 2694 และรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 2655 เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต
๑ ทราบทุกวัน
๑.๖ ดูแลการใช้รถยนต์ของสานักงาน ก่อนใช้รถยนต์ราชการต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง และใช้เพื่อ
กิจการอันเป็นงานราชการเท่านั้น
๑.๗ งานจิตบริการ ดูแลอานวยความสะดวก และขับรถให้บริการแก่ผู้โดยสารรถราชการทุกคน
ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายรังสรรค์ นพวรรณ์

ตาแหน่งช่างสี ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความชานาญสูงในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบน
สิ่งของต่าง ๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
๒.๒ ดูแลรักษา และซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทางาน
๒.๓ ขับรถยนต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หมายเลข
ทะเบียน นค. ๖๒๓๖(ตู้) และหมายเลขทะเบียน นค 4877 ดูแลรักษาเครื่องยนต์และทาความสะอาดรถยนต์
๒.๔ รายงานการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส่วนกลางประจาวัน หมายเลข
ทะเบียน นค. ๖๒๓๖(ตู)้ และหมายเลขทะเบียน นค 4877 เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทราบทุกวัน
๒.๕ จดบันทึกการซ่อมและการถ่ายน้ามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซ่อมประจารถทุกครั้ง
๒.๖ จดบันทึกการเติมน้ามันลงในสมุดประจารถทุกครั้งที่เติม
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๒.๗ ดูแลการใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค.๖๒๓๖(ตู้) และหมายเลขทะเบียน นค 4877
ของ
สานักงานฯ ก่อนใช้รถยนต์ ต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง และใช้เพื่อกิจการอันเป็นงานราชการเท่านั้น
๒.๘ งานจิตบริการ ดูแลอานวยความสะดวก และขับรถให้บริการแก่ผู้โดยสารรถราชการทุกคน
ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. นายสาราญ วาริพินทุ

ตาแหน่งช่างไม้ ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ความชานาญสูง ในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ ตลอดจนทาอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลองทาแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง
ทางานปลูกสร้าง ทางานช่างไม้ประณีต ทาบล็อกไม้สาหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
ออกแบบเกี่ยวกับ งานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงานตลอดจนควบคุมการใช้
และบูรณะซ่อมแซม เครื่องมือกลไม้
๓.๒ ดูแลรักษา และซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทางาน
๓.๓ ขับรถยนต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หมายเลข
ทะเบียน นค 7625 (ตู้) และขับรถยนต์ส่วนกลางได้ทุกคัน ดูแลรักษาเครื่องยนต์และทาความสะอาดรถยนต์
ตลอดจนดูแลความสะอาด สถานที่เก็บรถยนต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
๓.๓ จดบันทึกการซ่อมและการถ่ายน้ามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซ่อมประจารถทุกครั้ง
๓.๔ จดบันทึกการเติมน้ามันลงในสมุดประจารถทุกครั้งที่เติม
๓.๕ รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางประจาวัน หมายเลข
ทะเบียน นค 7625 (ตู้) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทราบทุกวัน
๓.๖ ดูแลการใช้รถยนต์ของสานักงาน ก่อนใช้รถยนต์ราชการต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง และใช้เพื่อ
กิจการอันเป็นงานราชการเท่านั้น
๓.๗ งานจิตบริการ ดูแลอานวยความสะดวก และขับรถให้บริการแก่ผู้โดยสาร รถราชการทุกคน
ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
๓.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. นายรุ่ง ผดุงกมล

ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ชั้น 4 มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงาน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญ
สูงในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม
4.2 ดูแล รักษา และซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทางาน
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4.3 ขับรถยนต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 หมายเลข
ทะเบียน กฉ 4668 และขับรถยนต์ส่วนกลางได้ทุกคัน พร้อมดูแลรักษาเครื่องยนต์ และทาความสะอาดรถยนต์
ตลอดจนดูแล ความสะอาดสถานที่เก็บรักษารถยนต์ของสานักงาน
4.4 จดบันทึกการซ่อมและการถ่ายน้ามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซ่อมประจารถทุกครั้ง
4.5 จดบันทึกการเติมน้ามันลงในสมุดประจารถทุกครั้งที่เติม
4.6 รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางประจาวันหมายเลข
ทะเบียน กฉ 4668 เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
1 ให้ทราบทุกครั้ง
4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นายบรรจง ศรีคา

ตาแหน่งช่างปูน ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
5.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ ความชานาญสูง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆที่เกี่ยวกับปูน และคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
5.๒ ดูแลรักษา และซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทางาน
5.๓ ขับรถยนต์ (ตู้) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
หมายเลข ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู้) และ บ.๖๙๘๖(กระบะ) และขับรถยนต์ส่วนกลางได้ทุกคัน พร้อมดูแล
รักษาเครื่องยนต์และทาความสะอาดรถยนต์ ตลอดจนดูแล ความสะอาดสถานที่เก็บรถยนต์ของสานักงาน
5.๔ จดบันทึกการซ่อมและการถ่ายน้ามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซ่อมประจารถทุกครั้ง
5.๕ จดบันทึกการเติมน้ามันลงในสมุดประจารถทุกครั้งที่เติม
5.๖ รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางประจาวัน หมายเลข
ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู้) และ บ.๖๙๘๖(กระบะ) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทราบทุกวัน
5.๗ ดูแลการใช้รถยนต์ของสานักงาน ก่อนใช้รถยนต์ราชการต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง และใช้เพื่อ
กิจการอันเป็นงานราชการเท่านั้น
5.๘ งานจิตบริการ ดูแลอานวยความสะดวก และขับรถให้บริการแก่ผู้โดยสาร รถราชการทุกคน
ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
5.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. นายสาโรจน์ ยิ้มนิล

ตาแหน่งช่างไม้ ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ความชานาญสูง ในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ ตลอดจนทาอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลองทาแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง
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ทางานปลูกสร้าง ทางานช่างไม้ประณีต ทาบล็อกไม้สาหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
ออกแบบเกี่ยวกับ งานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงานตลอดจนควบคุมการใช้
และบูรณะซ่อมแซม เครื่องมือกลไม้
๖.๒ จัดทาอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทางานปลูกสร้าง ทางานไม้ประณีต
ทาบล็อกไม้สาหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
๖.๓ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงานตลอดจน
ควบคุมการใช้ และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้
๖.๔ เปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง อาคารสานักงาน ชั้นที่ ๒
๖.๕ ทาความสะอาด สานักงานชั้นที่ ๒ ,บันไดด้านทิศตะวันออก
๖.๖ เก็บกวาดใบไม้รอบบริเวณอาคาร
๖.๗ ทาความสะอาด ประตู หน้าต่าง กระจก เดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๘ จัดภูมิทัศน์ ดูแลสวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า รดน้า ใส่ปุยย บริเวณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๖.๙ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส่ อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๖.๑๐ ดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย หากชารุดต้องรีบแจ้งทันที
และสอดส่องดูแล การโจรกรรมทรัพย์สิน
๖.๑๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ นายพิรา ราชสมบูรณ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. นายวีรา ราชสมบูรณ์

ตาแหน่งช่างสี ชั้น ๔ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
7.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญสูงในการเตรียมผิว ผสม พ่นหรือทาสี ลงบน
สิ่งของต่าง ๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น
7.๒ เปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง อาคารสานักงาน ชั้นที่ ๑
7.๓ ทาความสะอาดสานักงาน ชั้นที่ ๑ บันไดชั้น ๑
7.๖ ทาความสะอาด ประตู หน้าต่าง กระจก เดือนละ ๑ ครั้ง
7.๗ ดูแลเก็บกวาดใบไม้ ดอกไม้ร่วง และกาจัด โดยรอบบริเวณอาคารสานักงาน
7.๘ จัดภูมิทัศน์ ดูแลสวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้ บริเวณอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
7.๙ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส่ อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
7.๑๐ ดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย หากชารุดต้องรีบแจ้งทันที
และสอดส่องดูแล การโจรกรรมทรัพย์สิน
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7.๑๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ นายสาโรจน์ ยิ้มนิล กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถยนต์ราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

ลูกจ้างชั่วคราว
๑. นางมะลิวัน ภูมิมี

ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานบริการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ทาความสะอาดห้องสุขาชาย- หญิง ชั้น ๑, ๒ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น.๑๖.๓๐ น. วันละ ๒ เวลา เช้า-บ่าย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
๑.๒ ทาความสะอาดห้องสุขา ผอ.สพป.อย.๑ และห้องสุขารอง ผอ.ฯ โดยผลัดเปลี่ยนกับ
นางพเยาว์ มิ่งสวาย
๑.๓ เก็บขยะในอาคาร นาไปทิ้งที่เก็บขยะส่วนกลาง ทุกวันหลังเวลาเลิกงาน(เย็น)
๑.๔ กวาด และถูพื้นห้องประชุมมงคลวราจารย์ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังการประชุม
๑.๕ ปัดฝุ่นละออง หยากไย่ เช็ดโต๊ะรับแขก ล้างพัดลม ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สานักงานทุกชนิดให้สะอาด
๑.๖ ทาความสะอาด เช็ดกระจก ประตู และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาด ปราศจาก
คราบสกปรกอยู่เสมอ และทาความสะอาดใหญ่เช็ดกระจกหน้าต่าง เดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๗ ช่วยงานกาแฟ และให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยมารยาทที่ สุภาพ เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส
๑.๘ ดูแลอุปกรณ์ ทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากชารุดต้องรีบแจ้งทันที และ
สอดส่องดูแล การโจรกรรมทรัพย์สิน
๑.๙ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส่ อานวยความสะดวก ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางพเยาว์ มิ่งสวาย

ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานบริการ มอบหมายให้รับผิดขอบงาน ดังนี้
๒.๑ ทาความสะอาดห้องสุขาชาย- หญิง ชั้น ๓ และห้องสุขารวมชั้น ๑ ด้านทิศตะวันตก โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. วันละ ๒ ครั้ง เช้า-บ่าย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
๒.๒ ทาความสะอาดห้องสุขารวม ๑ ห้อง เช้า-บ่าย ใกล้ห้องประชุมมงคลวราจารย์
๒.๓ ถูกพื้นชั้น ๓ ปัดฝุ่นละออง เครื่องใช้สานักงานในห้องทางาน ชั้น ๓ ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น และ
เศษขยะ
๒.๔ ทาความสะอาดบันได ด้านทิศตะวันตก ทั้ง ๓ ชั้น
๒.๕ ทาความสะอาดซุ้มพระ โดยเฉพาะวันจันทร์
๒.๖ เก็บขยะในอาคาร นาไปทิ้งที่เก็บขยะส่วนกลาง ทุกวันเวลาเย็น
๒.๗ ทาความสะอาด เช็ดกระจก ประตู และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาด ปราศจาก
คราบสกปรกอยู่เสมอ และทาความสะอาดใหญ่เช็ดกระจกหน้าต่าง เดือนละ ๑ ครั้ง
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๒.๘ ดูแลอุปกรณ์ และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากชารุดต้องรีบแจ้งทันที
และสอดส่องดูแล การโจรกรรมทรัพย์สิน
๒.๙ ช่วยงานกาแฟ และให้ความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อราชการ ด้วยมารยาทที่ สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส
๒.๑๓ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส่ อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความประทับใจ
๒.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์

ต าแหน่ ง นัก วิ ช าการเงิน และบั ญ ชี ช านาญการพิเ ศษ มี ห น้ า ที่

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑.๒ วางแผนการปฏิบั ติ งาน ควบคุ มดูแล ติดตามการปฏิบัติ งาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุ คลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๑.๔ ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์
๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ ทาหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๘ ออกใบรับใบสาคัญในการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑.๙ รับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนาส่งเงินทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๐ จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ทุกสิ้นวันที่มีการรับจ่ายเงินเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งอนุมัติเงินประจางวดให้กับผู้ได้รับจัดสรรและเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน
๑.๑๒ จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดลงรายงานรับเงินและการเบิกเงินตามฎีกา และจัดทารายงาน
ส่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑.๑๓ สิ ทธิในการอนุ มัติฎีกาในระบบ GFMIS แทนผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๔ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติการโอนเงิน ในระบบ KTB
๑.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบัญชี
๑. นางจินตนา ภาคไพศรี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๒ ลงบัญชีรับ - จ่ายเงินสดในใบสาคัญรับ, ใบสาคัญจ่ายเงินและสมุดเงินสด
๑.๓ จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ตามหลักฐานการโอนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และ
รายการหัก ณ ที่จ่าย ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
๑.๔ จัดทารายงานรายได้แผ่นดินส่งสานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๕ บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดิน, เงินเบิกเกินส่งคืน, เงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษาและ
นาส่งคลังจังหวัด ในระบบ GFMIS
๑.๖ บันทึกการรับส่งใช้ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๑.๗ เรียกรายงานงบทดลอง รายงานรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุก
วันสิ้นเดือนและนาส่ง สตง.
๑.๘ ดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
๑.๙ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการเงิน และที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๐ ดาเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๑ จัดทาข้อมูลหลักผู้ขายและจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒ ปฏิบัติงานแทน นางบุญสม มีกุศล กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานการเงิน
๑. นางศิ ริ รั ต น์ เหลื องรั ต นชั ย ต าแหน่ง เจ้า พนักงานการเงิน และบั ญชี ชานาญงาน มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลู ก จ้างประจ า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
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๑.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบานาญสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๔ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรของผู้รับบานาญ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๕ จัดทาหนังสือรับรองการมีสิทธิรั บเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และผู้รับ
บานาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๖ จัดทาทะเบียนค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงต่อกรมบัญชีกลาง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ผู้รับบานาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๗ จัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์ ในบาเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
๑.๘ ดาเนินการจัดทาเอกสารหลักฐานการขอรับบาเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ, ลูกจ้างประจาและ
ผู้รับบานาญตาย
๑.๙ ตรวจสอบและดาเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบานาญตาย
๑.๑๐ แจ้งงดเบิกบานาญ กรณีผู้รับบานาญตาย
๑.๑๑ ตรวจสอบและด าเนิ น การเบิ ก เงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษกรณี ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ ากรณี
ถึงแก่กรรม
๑.๑๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกผลผลิต
๑.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในระบบบาเหน็จบานาญ
๑.๑๔ ปฏิบัติงานวางฎีกาในระบบ GFMIS (วางฎีกา)
๑.๑๕ ด าเนิ น การเบิ ก เงิ น ค่ า เช่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๖ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอรั บเงิ น คืน จากกองทุน บ าเหน็ จ บ านาญของข้ าราชการ (กบข.)
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา (กสจ.)
๑.๑๗ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน
๑.๑๘ ปฏิบัติงานแทน นางกมลพร ส่งสวัสดิ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑.๑๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางกมลพร ส่งสวัสดิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและเบิกเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับเงิน เช่น เงิน อบจ. ลูกเสือ ฯลฯ
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๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สานักบริหารงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๒.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ดาเนินการเบิกเงินงบดาเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
๒.๕ ดาเนินการเบิกเงินงบลงทุนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑
๒.๖ จัดทาทะเบียนคุมรายได้สถานศึกษา และเงินประกันสัญญาของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๗ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน
๒.๘ ปฏิบัติงานแทน นางปิยรัตน์ บุญใช้ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางปิยรัตน์ บุญใช้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ในระบบ KTB
๓.๒ จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการ
๓.๓ จัดทารายละเอียดการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจัดทาหนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
๓.๔ ตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกข้อมูลการหักเงิน ณ ที่จ่ายทุกรายการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
๓.๕ จั ด ทารายละเอีย ดการจ่ า ยเงินเดือน, ค่าจ้ างประจา และการหั ก เงิน ณ ที่จ่ าย ทุก ประเภท
ของข้าราชการ, ลูกจ้างประจา
๓.๖ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ พร้อมเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ KTB
๓.๗ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการเบิกเงินนอกงบประมาณ พร้อมเสนอขออนุมั ติ
จ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
๓.๘ ดาเนิ นการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน และรับเงินเพื่อจ่ายให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้าง ประจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๙ ดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร จากเงินทดรองราชการให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๑๐ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน
๓.๑๑ ดาเนินการตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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๓.๑๒ รับและนาส่งข้อมูลในระบบ KTB
๓.๑๓ ปฏิบัติงานแทน นางกมลพร ส่งสวัสดิ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๓.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางสายพิณ เที่ยงทัต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบ
งาน ดังนี้
๔.๑ ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และจัดทาการเบิกเงินค่าเช่ าบ้าน กรณีผ่อนชาระเงินกู้
ธนาคาร และเช่าบ้ านเพื่ออยู่อาศัย ของผู้ ใช้สิทธิ์เบิกใหม่ ต่อสั ญญาเช่า หรือเปลี่ยนบ้านเช่า ทุกกรณีของ
ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๒ จัดทารายงานค่าเช่าบ้าน ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
๔.๓ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงาน และงบลงทุน
๔.๔ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านประจาเดือน
๔.๕ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
๔.๖ ปฏิบั ติห น้ า ที่เ ลขานุ การ หน้ า ห้ อ ง ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน กลุ่มนโยบายและแผน
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานพัสดุ
๑. นางบุญสม มีกุศล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รับผิดชอบงานตามภารกิจงานด้านพัสดุ
๑.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบลงทุนของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงานงบประมาณ
๑.๓ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนใน
สังกัด
๑.๔ ดาเนินการเกี่ยวกับการขอถอนคืนเงินประกันสัญญา จัดซื้อ/จัดจ้าง ของเจ้าหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๕ ดาเนินการเสนอประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ของโรงเรียนในสังกัดและจากหน่วยงานอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบ
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๑.๖ จัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบประมาณเงินเหลือจ่าย ทุกแผนงบประมาณ
๑.๘ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุ
๑.๙ ดาเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด และขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ต่อธนารักษ์พื้นที่
๑.๑๐ ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
๑.๑๓ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น และการตี ร าคาทรั พ ย์ สิ น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๔ ด าเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๕ จัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๖ ดาเนินการจัดทาสาเนาหนังสือราชการและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบ
๑.๑๗ ดาเนินการเสนอประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานในสังกัดและจากหน่วยงานอื่น
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบ
๑.๑๘ ดาเนินการขอถอนคืนเงินประกันสัญญา ซื้อ/จ้าง สัญญาเช่าจากเจ้าหนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๙ ดาเนินการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพฐ. ทุกสิ้นปี
๑.๒๐ จัดทาทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง, สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
๑.๒๑ ปฏิบัติงานแทน นางจินตนา ภาคไพศรี กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑.๒๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลูกจ้างชั่วคราว
๑. นายดนุดา ดิษฐเสถียร ตาแหน่ง พนักงานธุรการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและดาเนินการเบิกเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๑.๒ ตรวจสอบและดาเนินการเบิกเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานราชการ
๑.๓ จัดทารายละเอียดการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
พนักงานราชการ
๑.๔ จั ด ทารายละเอีย ดการจ่ า ยเงินเดือน, ค่าจ้ างประจา และการหั ก เงิน ณ ที่จ่ าย ทุก ประเภท
ของพนักงานราชการในสังกัด
๑.๕ จัดทารายงานการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส่ง สพฐ. เป็นประจาทุกเดือน
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๑.๖ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต งบดาเนินงาน
๑.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
งบดาเนินงาน
๑.๘ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทาหน้าที่
ธุรการ (ครูธุรการ)
๑.๙ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน และเบิกเงิ นค่าตอบแทนจ้างผู้ ปฏิบัติง านให้ ราชการ (พนักงาน
พิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่เวรยาม/พนักงานทาความสะอาด)
๑.๑๐ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๑๑ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและเบิ กเงิน ค่า จัด จ้า งพี่ เลี้ ยงเด็ กพิ การโรงเรี ยนทั่ว ไปจัด การ
เรียนร่วม
๑.๑๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และจัดทารายงานการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อของบประมาณ
๑.๑๓ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและครูธุรการโรงเรียน
๑.๑๔ จัดทาข้อมูลผู้ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดต่อสานักงานประกันสังคม
๑.๑๕ จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกเงิน
๑.๑๖ ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ และจัดทารายงานส่ง สพฐ.และ สตง. และ
จัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๑.๑๗ ดาเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๑.๑๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางสาวรัชนี ธาราวาส ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และเงินฝากคลังจังหวัด
๒.๒ รวบรวมใบสาคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้าง
๒.๓ จัดทาสมุดบัญชีรายวันรับ รายวันจ่าย รายวันทั่วไป
๒.๔ จัดทาสมุดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกบัญชี
๒.๕ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
เพื่อให้ ตสน. สตง.ตรวจสอบ
๒.๖ บันทึกการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิในระบบ GFMIS
๒.๗ ตรวจสอบการอนุมัติเงินของกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS (กรณีฎีกาจ่ายตรง)
๒.๘ บันทึกการรับเงินและจ่ายเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๒.๙ บันทึกการรับเงินและจ่ายเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๒.๙ ดาเนินเกี่ยวกับการติดตามการออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน
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๒.๑๐ ติดตามเร่งรัดหลักฐานการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ รวมทั้งกรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ และการ
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิ์ และรวบรวมให้งานบัญชี
๒.๑๑ ดาเนินการตรวจเอกสารค่าเช่าอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และจัดทา PO
ของโรงเรียนในสังกัด อาเภอนครหลวงและอาเภอบางปะหัน
๒.๑๒ จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด
๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวสมใจ กลั บ เป็ น สุ ข ลู กจ้ า งชั่ว คราว ตาแหน่ง พนั กงานการเงิ น และบัญ ชี มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานการขอรั บ เงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ ของข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจา กรณีลาออก เกษียณ
๓.๒ จัดส่งแบบหนังสือรับรองการขอเบิกเงินบาเหน็จบานาญ (แบบ สรจ.๑๐)
๓.๓ จั ด ท ารายละเอี ย ดการหั ก เงิ น ณ ที่ จ่ า ย ของข้ า ราชการบ านาญ เพื่ อ ช าระหนี้ บุ ค คลที่ ส าม
ประจาเดือน ส่ง สพฐ. (แบบ สรจ.๖)
๓.๔ จัดทารายละเอียดการรับเงินบานาญประจาเดือน ของข้าราชการบานาญในสังกัด (รายตัว)
๓.๕ จัดทาหนังสือรับรองเงินบานาญ
๓.๖ จัดทาแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ (สรจ.๑)
๓.๗ จัดทาแบบขอเบิกบาเหน็จดารงชีพ (สรจ.๓)
๓.๘ บันทึกรายการรับเงินและจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินประจางวด
๓.๙ ด าเนิ น การตรวจเอกสารค่าเช่าอินเตอร์เน็ ต บันทึ กข้อมูล ในระบบ e-GP และจั ดทา PO
ของโรงเรียนในสังกัด อาเภอภาชีและอาเภอวังน้อย
๓.๑๐ ดาเนินการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ในระบบ KTB
๓.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางนวลจั น ทร์ ปรางทอง ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและเบิ ก จ่า ยเงิน งบประจ าปี ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๒ ดาเนินการเบิกเงิน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุนทุกรายการของโรงเรียนในสังกัด
๔.๓ ดาเนินการเบิกเงิน งบดาเนินงาน (คูปองครู)
๔.๔ จัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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๔.๕ ดาเนินการเกี่ยวกับเงินยืมราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๖ ดาเนินการจัดทารายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของโรงเรียนในสังกัด
๔.๗ ดาเนิน การเกี่ย วกับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๔.๘ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ข องส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๔.๙ ดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างทาของ เช่น จ้างพิมพ์เอกสาร หนังสือ จ้างถ่ายเอกสาร ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๔.๑๐ ดาเนินการเกี่ย วกับการจ้างลู กจ้างชั่ว คราว และการจ้างเหมาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๑๑ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน และที่เกี่ยวข้อง
๔.๑๒ ดาเนิ นการตรวจเอกสารค่าเช่าอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และจัดทา PO
ของโรงเรียนในสังกัด อาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภอวังน้อย
๔.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานธุรการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ รับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๕.๒ ดูแลระบบ Smart Area
๕.๓ ทางานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๕.๔ ตรวจสอบเงินประจางวด จากสานักการคลังและสินทรัพย์ และจากระบบ Smart Area
๕.๕ เบิกจ่ายวัสดุของกลุ่มต่าง ๆ และของโครงการต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.๖ จั ด ท าบั ญ ชี วัส ดุ ของกลุ่ ม ต่ าง ๆ และของโครงการต่า ง ๆ ในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.๗ ดาเนินการตรวจเอกสารค่าเช่าอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และจัดทา PO ของ
โรงเรียนในสังกัด อาเภออุทัย อาเภอมหาราชและอาเภอบ้านแพรก
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผน
๑. นางปรานี สุขอุดม

ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบาย
และแผน
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- งานนโยบายและแผน
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กาหนดแผนปฏิบัติงาน พัฒนายุทธศาสตร์การดาเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล มอบหมายงานให้ข้าราชการหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนะและ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปกครอง ดูแลบังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
6. ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานนโยบายและแผน
๑. นางปรานี สุขอุดม

ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
๒. จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด
๓. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
๔. จัดทางานการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
- จัดทาแผน กากับ ติดตาม ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเร่งรัดให้มีการดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในแผน
- ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจาปีของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
- วิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานั กงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- จั ด ประชุ ม ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อทบทวนและหาวิ ธี การจะพัฒ นาตามแผน พั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม จากการวิเคราะห์ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายผล
การปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดการพัฒนาการศึกษา
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดประชุมจัดสรรงบประมาณรายโครงการ
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- จัดทารายละเอียด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ
ทีส่ อดคล้องวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ และเงินนอกงบประมาณ ที่ทาแผนระดมทรัพยากรไว้
- นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบจาก อกศจ.
- สนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ แก่สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- เสนอแผนงาน /โครงการ กิจกรรมที่มีการเปลี่ ยนแปลงงบประมาณหรือขออนุมัติแผนงาน
โครงการใหม่ ๆ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
๑. นางสาวนาตยา ขันธบุตร ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1
๓. ตรวจสอบ กลั่นกรองและรับผิดชอบงานตามภารกิจของกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศให้ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย
๔. วางแผน วิเคราะห์ จัดทาเครื่องมือในการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูลเพื่อ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕. วิเคราะห์ระบบ จัดทาและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลภายในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อนาเข้าข้อมูล
สู่คลังข้อมูล
๖. วางแผน จั ด ท าโครงการ/แผนงาน/เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ อกแบบระบบรายงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๗. ดาเนินการ กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินการ
จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนตามโปรแกรม Data Management Center : DMC เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนใน
สังกัด
๘. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลตามโปรแกรม DMC และดาวน์โหลด
ข้อมูลมาจัดระบบ ระเบียบ เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเชิงสถิติของ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต ๑
๙. วิเคราะห์ระบบและจัดทาข้อมูลโปรแกรมพื้นฐานข้อมูลกลางที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๙.๑ โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๙.๒ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Education Management Information
System : EMIS) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลครูและบุคลากร
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- ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
- ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
- ข้อมูลแผนที่โรงเรียน (GIS)
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลเขตพื้นที่บริการรายโรงเรียน
- ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
- ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA)
๙.๓ โปรแกรมระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙..๔ โปรแกรมระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร (EIS) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐. จัดเก็บ วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสานักงานศึกษาธิการ
๑๑. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อรายงานสานักงาน
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓. ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาต่างสังกัดเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
๑๔. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ
หน่วยงานและที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงโปรแกรมพื้นฐานจากส่วนกลาง
๑๕. วิเคราะห์จัดทาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา (SOC) และวิเคราะห์ระบบ
เพื่อให้โรงเรียนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศระดับโรงเรียน
๑๖. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทุ กชนิด เพื่อพัฒนาให้มีข้อมูลสารสนเทศที่
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง
๑7. ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศกับทุกภาคส่วน
๑8. ปฏิบัติงานงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๑. นางวันวิสา ขันติวงษ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

มีหน้าที่ รับผิดชอบ

ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ ๒
๓. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. การตรวจราชการตาม
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด การ
ตรวจราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แผนปฏิบัติการ
สพป.อย.๑ และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)
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๕. การรายงานผลการดาเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ระบบ ARS (Action plan Report system) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอานาจและ การควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน การบริหารความเสี่ยง
๖. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7. ควบคุม ยุบรวม โอน เลิก ขยายชั้นเรียน
8. การบริหารจัดการโรงเรียนต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการดาเนินการของโรงเรียนขนาดเล็ก
9. การบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ร.ร.ประชารัฐ และโรงเรียนที่มีการบูรณาการมาจากการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๑.นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

มีหน้าที่

รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ ๓
๓. ตรวจสอบกลั่นกรองและให้คาปรึกษาดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
๔. สรุปและติดตามการบริหารงบประมาณ ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (e-Budget)
๕. จัดทาทะเบียนคุมงานงบประมาณของ สพป.และสถานศึกษาในสังกัด
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ (ในส่วนของงบประมาณ)
๗. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๘. งบบุคลากร
- วิเคราะห์และดาเนินการจัดตั้งคาของบประมาณอัตราจ้าง งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ (ครู นักการภารโรง พนักงานขับรถ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานทาความสะอาด พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
- วิ เ คราะห์ แ ละขออนุ มั ติ ง บประมาณค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
- วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๙. งบดาเนินงาน
- วิเคราะห์ขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ รายการค่าพาหนะนักเรียน กรณี ยุบ/เลิก/รวมโรงเรียน
- วิเคราะห์ และดาเนิน งาน การขออนุมัติติดตั้งโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ของสถานศึกษาและ
สานักงาน
- วิเคราะห์และจัดตั้งค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง , ที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์)
๑๐. งบลงทุน
- วิเคราะห์จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนควบคุมงาน และตรวจการจ้าง
- วิเคราะห์และจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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- วิเคราะห์และดาเนินการจัดทาคาขออนุมัติงบประมาณประจาปีเพิ่มเติมทุกกรณี
๑๑. งบรายจ่ายอื่น
- วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจาปี งบบริหารจัดการสานักงาน
- วิเคราะห์และดาเนินการ การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใช้เงินเหลือจ่ายประจาปี
- ให้คาปรึกษา แนะนากับผู้มาติดต่อราชการในภารกิจของงานวิเคราะห์งบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางจุฑามาศ เดชบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. รับผิดชอบงานในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณร่วมกับ นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์
๒. งบเงินอุดหนุน
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุน รายหัว ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียน ป.๑–ม.๓)
- วิเคราะห์และจัดสรรงบเงินอุดหนุน สาหรับเด็กด้อยโอกาส (นักเรียนประจาพักนอน)
๓. งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสอนวิชาอิสลามศึกษาในสถานศึกษา
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสอนวิชาชีพท้องถิ่น ในสถานศึกษา
- วิเคราะห์และจัดตั้งดาเนินการรายการค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๔. งบลงทุน
- จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนดีศรีตาบล
๕. เงินบารุงการศึกษา
6. ให้คาปรึกษาแนะนา และให้บริการกับผู้มาติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. นายสมยศ ฝูงชมเชย

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน
รับผิดชอบงานในกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน และงานนโยบายและแผน ดังนี้
๑.๑ การรายงานผลการดาเนินงานในระบบ e-MESystem และระบบ อิเล็กทรอนิคของทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. การตรวจราชการตาม
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา การตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐ มนตรี และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ แผนปฏิบัติการ สพป.อย.๑ จัดทารายงานผลการ
จัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)
๑.๔ การรายงานผลการดาเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ระบบ ARS (Action plan Report system) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอานาจและ การควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน การบริหารความเสี่ยง
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๑.๕ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
1.6 การบริหารความเสียง มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้
2.1 วิเคราะห์ และจัดตั้งงบประมาณค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ของโรงเรียน
2.2 วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พระนครศรีอยุธยา)
2.4 วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณ งบแปรภัตติ
2.5 ให้คาปรึกษา แนะนา และให้บริการกับผู้มาติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน
2.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน และกลุ่มงานนโยบายและแผน
2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
1. นางสาวโสมฤดี ครูเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานธุรการ มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการ
๒. งานสารบรรณกลุ่มนโยบายและแผน
๓. งานรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๔. จัดทาทะเบียนรับหนังสือราชการส่วนกลาง ของกลุ่มนโยบายและแผนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๕. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
๖. งานการยืมหนังสือราชการ
๗. ลงทะเบียนรับหนังสือ /ลงทะเบียนหนังสือ
๘. ทาการวิเคราะห์และคัดแยกหนังสือราชการทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาก่อนทาการลงทะเบียนรับ
๙. ส่ง Fax หนังสือราชการ
๑๐. ปฏิบัติงาน Smart Area ของกลุ่มนโยบายและแผน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. นางสาวศจี จีระวุฒิ

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
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๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อานวยการกลุ่ม กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
๒. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อเนื่อง
๒) จัดทา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ
๓) กากับ ติดตาม การดาเนินงาน หรือพิจารณากาหนดประเด็นวิเคราะห์ เสนอแนะให้ความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
๔) กากับ วางแนวทางการทางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๕) จัดทาประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการต่างๆ เพื่อกาแนวทาง หลักเกณฑ์และวีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. ด้านการวางแผน
วางแผนและมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
๔. ด้านการประสานงาน
๑) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
๒) ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน เพื่อให้ระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๓) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๔) จัดทาและพัฒนางานด้านการบริหารบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่
๕. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ความเห็นการเสนองาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๖. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การดาเนินการเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย การบริหารงานบุคคล
๗. งานดูแล ปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๘. วางแผน จัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
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๙. วินิจฉัย แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด
๑๐. ด้านการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน(แทน บุคลากรที่ขาด)
๑๐.๑ วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา
๑๐.๒ พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๐.๓ การจัดทามาตรการเกลี่ยอัตรากาลังและการแก้ปัญหาการขาดอัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๐.๔ การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งที่มีคนครอง / ตาแหน่งว่างทุกสายงาน ทั้งภายในสพท. และต่าง สพท.
๑๐.๕ การตัดโอนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสถานศึกษา
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐.๖ การกาหนดมาตรการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการ
๑๑. งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประกอบด้วย
๑๑.๑ การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๑.๒ การจัดทาทะเบียนและข้อมูลการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
๑๒. งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย
๑๒.๑ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธการบริหารบุคคล
๑๒.๒ จัดทาทะเบียนคุมการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการทุกสายงาน
๑๒.๓ การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๓. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน
การศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู ผู้บริหาร
๑๖.งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวประกอบด้วย
๑๗. การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๘. การแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๑๙. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒๐ งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
๒. นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี
รับผิดชอบงาน ดังนี้

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มอบหมายให้
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๑. งานธุรการ
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดาเนินงานได้ผล
ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๔ ประสานการดาเนินงานธุรการ การจัดระบบงานสารบรรณ
๑.๕ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๖ ควบคุมและเบิก – จ่าย พัสดุ – ครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๗ ควบคุมบัญชีลงเวลาและการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. งานทะเบียนประวัติ
๒.๑ งานทะเบียนประวัติ (อาเภอท่าเรือ นครหลวง บ้านแพรก มหาราช อุทัย ภาชี วังน้อย
ลูกจ้างประจา)
๒.๒ การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓ การสารวจ และบันทึกวันลาประจาปีของข้าราชการ(อาเภอท่าเรือ นครหลวง บ้านแพรก
มหาราช อุทัย) และลูกจ้างประจา
๒.๔ การออกบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบานาญ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
๒.๖ การออกหนังสือรับรองข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
๒.๗ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
๒.๘ การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๓. งานบาเหน็จความชอบ
๓.๑ การขอพระราชทานเพลิงศพ
๓.๒ การอนุญาตการไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. งานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. การลงวันลาในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ปฏิบัติงานมอบหมาย

ให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
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๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดาเนินงาน
ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๓ การับ-ส่งเอกสารทาง Internet (E – office)
๑.๔ การรวบรวมหนังสือรับ – ส่ง ทุกประเภทเป็นประจาทุกวัน
๑.๕ จัดระบบ จัดเก็บคาสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๖ การจัดระบบเอกสาร ตู้ ป้าย ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นระเบียบ เป็นระบบ สวยงาม
๑.๗ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ
๒. งานทะเบียนประวัติ
๒.๑ การขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๒ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
๒.๓ การจัดทาข้อมูล ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ อิเล็คทรอนิคส์
๒.๔ การแก้ไขชื่อ สกุล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
๒.๕ การเพิ่มวุฒิข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
๒.๖ การลาของผู้บริหารสถานศึกษา
๓. งานข้อมูล
๓.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๒ แก้ไขข้อมูลโปรแกรม P – OBEC กลุ่มงานบริหารบุคคล
๓.๓ จัดทาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและควบคุม ระบบ P – OBEC
๓.๔ การรายงานข้อมูล P – OBEC
๓.๕ การจัดทาระบบบริหารบุคคล( HRMS) งานทะเบียนประวัติ
๔. งานอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๔.๑ งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๔.๑.๑ การประเมินวิทยฐานะชานาญการทุกตาแหน่ง และทุกขั้นตอนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะดังนี้
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษาวิทยฐานะ
ชานาญการ
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะ
ชานาญการ
๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนวิทยฐานะชานาญการ
๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษาวิทยฐานะ
ชานาญการ
๔.๑.๒ การจัดทาทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชานาญการ
ในแต่ละปีที่เสนอขอ
๕. ปฏิบัติงานแทนนางสาวลาวัลย์ รอดทองดี กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. นายธนศิริ ขาทับน้า

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ มอบหมาย

ให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
๔. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
๕. งานการสรรหาบุคลากร ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
๕.๑ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
๕.๒ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
๕.๓ การสรรหา คัดเลือกและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
๕.๔ การคัดเลือก/สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษา
๕.๕ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา
๕.๖ การสรรหาพนักงานราชการ
๕.๗ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก
มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษา
๕.๘ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการทุกประเภท
๕.๙ การตรวจสอบ เร่งรัดการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
๕.๙ การดาเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
๕.๑๐ การรับรองและกาหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
๕.๑๑ การจัดทาทะเบียนควบคุมและจัดทาข้อมูลการบรรจุ การคัดเลือก การจ้าง พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภท
๖. การรักษาราชการ
๖.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
๖.๒ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
๖.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗. การลาออกจากราชการและการบรรจุกลับ
๗.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
๗.๒ การลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
๗.๓ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
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๗.๔ การจัดทาทะเบียนควบคุมและจัดทาข้อมูล อัตราจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ทุกประเภท
๗.๕ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาสัญญาจ้าง การควบคุมสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณและนอกงบประมาณ
๗.๖ การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการ
ทุกประเภท
๘. การดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๘.๑ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
๘.๒ การแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๘.๓ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ภาระงานในข้อ ๘.๒-๘.๓ อยู่ในดุลยพินิจของผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการมอบหมาย)
๘.๔ การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่
การศึกษาและการ ช่วยราชการ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา/ในเขตพื้นที่การศึกษา ตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๙. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๙.๑.บันทึกการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕.นางสาวสุพิชา ลาใยผล

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ การมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ดังนี้
๑. การสรรหาและคัดเลือกอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๒. การสรรหาและคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
๓. การคัดเลือกจิตอาสาเป็นครูช่วยสอน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. การเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ(ว่าง)เป็นตาแหน่งนักงาน

.
ราชการ
.

๖. การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๖. นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ มอบหมายให้

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑
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๓. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษา ประสานการทางาน เพื่อให้การบริหารงานหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุ่มงานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
๕. วางแผนและจัดระบบการเก็บรักษา ก.พ. ๗ /สมุดประวัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. งานบาเหน็จความชอบ
๖.๑ การขอรับเงินรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๒ งานการขอค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา
๖.๓ งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๖.๔ การพิจาณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททุกขั้นตอน
๖.๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๖ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย กลับจากลาศึกษาต่อ ลาออกสมัคร
ผู้แทนราษฎร
๖.๗ การกันเงินสารองเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๘ การจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
๖.๙ การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๑๐ รายงานข้อมูลข้าราชการช่วยราชการ สพฐ. ต่างกรม
๖.๑๑ จัดทา/นาเสนอข้อมูลเพื่อขอเลื่อนขั้นข้าราชการระดับ ๙
๖.๑๒ การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการทุกประเภท
๖.๑๓ การดาเนินการขอบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๖.๑๔ การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๑๕ การขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
๖.๑๖ ควบคุม วางแผนและจัดทาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็คทรอนิกส์
๖.๑๗ การจัดทาข้อมูล ก.ค.ศ. 16 ของกลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(งานเงินเดือน)
๖.๑๘ วางแผน จัดทาข้อมูล การบริหารงานบุคคล (HRMS) กลุ่มงานบาเหน็จความชอบฯ
๖.๑๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจา
๖.๒๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๖.๒๑ การจัดทาประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชและลูกจ้างประจา
๖.๒๒ การจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖.๒๓ กาจัดทาทะเบียนผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๙. การนาจ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทะเบียนคุมการจ่าย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๗. นางสาวหทัย สุทธิธรรม ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการมอบ หมายให้รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑. งานทะเบียนประวัติ
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
๑.๒ จัดทา ก.พ ๗ ของข้าราชการบรรจุใหม่
๑.๓ บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงตามคาสั่งทุกคาสั่งใน ก.พ. 7 ของข้าราชการทุกอาเภอ
๑.๔ บันทึกข้อมูลเงินเดือนใน ก.พ. 7 อาเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ภาชี วังน้อย
และข้าราชการบนสานักงาน
๑.๕ การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๖ การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการที่ออกจากราชการทุกกรณี
๑.๗ การตอบรับ-ส่งแฟ้มประวัติ
๑.๘ บันทึกการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใน ก.ค.ศ. ๑๖
๑.๙. การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
๑.๑๐ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
๑.๑๑ จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑๒ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑.๑๓ บันทึกข้อมูลทุกกรณี และวันลาลูกจ้างประจา
๑.๑๔ การสารวจข้าราชการและลูกจ้างประจาเกษียณอายุราชการ
๑.๑๕ การประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาเกษียณอายุราชการ
๑.๑๓ การแก้ไขข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประเกษียณอายุราชการ
๑.๑๔ การจัดทาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็กทรอนิกส์
๑.๑๕ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ ทุกประเภท
๑.๑๖ การจัดเก็บคาสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
๑.๑๗ งานการขอปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑.๑๘ การจัดทาฐานข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรง)
๒. งานอัตรากาลัง
๒.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค(๒)
๒.๒ วางแผน จัดทาข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคล(HRMS) กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังฯ
๒.๓ จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ประกอบด้วย
๑) ข้อมูล 10 มิถุนายน ด้านบุคลากรและจานวนนักเรียนของสถานศึกษา
๒) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
๓) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกาหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
๔) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
๕) ข้อมูลพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
๖) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(เท่าจานวนครูที่ขาด)
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๒.๔ กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๕ งานข้อมูลสาระสนเทศบริหารบุคคล
๒.๖ การรายงานข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหาร
สถานศึกษาและสายงานการสอน
๒.๗ จัดทาทะเบียนข้อมูลและควบคุมอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๘ สารวจและควบคุมอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคนครอง
และอัตราว่าง
๒.๙ จัดทาทะเบียนอัตรากาลังตาม จ ๑๘ และเกณฑ์ ก.ค.ศ.และทะเบียนครูช่วยราชการ
๒.๑๐ จัดทาทะเบียนสรุปรายละเอียดและจานวนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
๒.๑๑ การบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนควบคุมอัตรากาลัง ตามหลักฐานและ
เอกสาร ทางราชการ
๒.๑๒ จัดทาข้อมูลต่างๆ ตามแบบสารวจที่หน่วยงานอื่นต้องการ
๓. งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวประกอบด้วย
๓.๑ การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกกรณี
๓.๒ การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๘. นางอารี ขันธบุตร

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3
๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๕. ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
๖. ศึกษา วิเคราะห์ อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จัดกลุ่มงานให้เป็นหมวดหมู่
๗. งานบัญชีถือจ่าย
๗.๑ ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
๗.๒ ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณี
เพิ่มเติม)
๗.๓ จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาประจาปี
๗.๔ การจัดทาทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)
๗.๕ สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกรณีเบิกจ่ายเงินไม่ได้
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๗.๖ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลใน จ.๑๘ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๗ การขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
๗.๘ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
๗.๙ ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๗.๑๐ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
๗.๑๑ การรายงานข้อมูลวิทยฐานะประจาเดือนทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ ของเดือน
๗.๑๒ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
๗.๑๓ ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๗.๑๔ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
๘. งานการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๘.๑ ควบคุม และจัดทาข้อมูล P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๙. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๙.๑ การประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งดังนี้
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษา
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา
๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติการสอน
๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษา
๕) การจัดทาทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สายบริหารสถานศึกษา และสายบริหารการศึกษา สายผู้สอน สายนิเทศการศึกษา ในแต่ละปีที่เสนอขอ
๖) การรับคาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/ การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ของข้าราชการครูสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา
๗) การตั้งกรรมการประเมิน และการนารายชื่อคณะกรรมการ อกศจ.และกศจ.
๘) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะทุกประเภท
๙) การดาเนินการจัดประชุมการตรวจผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๑๐) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์
๑๐. การจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายตรงข้าราชการและลูกจ้างประจา เพื่อส่งตอให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานวินัยและนิติการ
๙. นายประภัสร์ แสงดา

ตาแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวินัยและนิติการ
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๑.๒ ร่วมกาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และหน่วยงานอื่น
๑.๓ ริเริ่มดาเนินการวิจัยการส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมและธรรมาภิบาล การพัฒนาวินัยข้าราชการ
และลูกจ้าง
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทาง
ด้านกฎหมาย ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สงเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย การดาเนินคดีปกครอง การดาเนินการทางแพ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
การดาเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากที่มีขอบเขต
กว้างขวาง มากทางด้าน กฎหมาย การดาเนินคดีปกครอง การดาเนินการทางแพ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด การดาเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์การร้องเรียน และ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการทางด้าน กฎหมาย การดาเนินคดีปกครอง การดาเนินการ
ทางแพ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด การดาเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ การร้อง
ทุกข์และในด้านที่เกี่ยวข้องและนามาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมของในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๘ ให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านนิติการ ให้คาปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานด้านกฎหมาย การดาเนินคดีปกครอง การดาเนินการทางแพ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด การดาเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และในด้านที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
๑.๙ ร่วมประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑.๑๐ เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตลอดจนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น
๑.๑๑ ตรวจสอบดาเนินการจัดทานิติกรรมสัญญา หรือเอกสารผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้าประกัน หรือหนังสือรับ
สภาพหนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญา และสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ
๑.๑๒ ตรวจสอบ ให้ความเห็น ตลอดจนรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเสนอความเห็น
ในการดาเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน การดาเนินการในทางแพ่ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด การดาเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด
ประสานงานดาเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา เกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
๑.๑๓ ให้คาปรึกษา แนะนา แนวทางการฟ้อง การต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง
คดีในศาลชานาญพิเศษอื่นๆ ตลอดจนติดต่อประสานงาน กับพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตารวจ ในกรณีที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดมีความ
เดือดร้อน และขอความช่วยเหลือ
๑.๑๔ ร่วมมือปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

44
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และหน่วยงานอื่น หรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. นางสาวจิรภา อ้วนล่า

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ มอบหมายให้รับผิดชอบ

งานดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงานตามภารกิจ
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๒. วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
๓. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
๔. ปกครอง ดูแล บังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๖. ตรวจสอบและกลั่นกรองงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
๗. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
๘. ประสานการดาเนินงานภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. รายงานผลการดาเนินงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ดังนี้
๑๐.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
- งานประสานการสารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทา
สามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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- งานส่งเสริมการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบัติ
- งานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
๑๐.๒ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
๑๐.๓ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานจัดทาแผนกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)
- งานสารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน
- งานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับโดยคานึงถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชน
- งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษา
ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
- งานประกาศการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ก่อนถึงกาหนดเด็กที่ต้อง
เข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ตรวจสอบ ติดตามสรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
- งานรายงานผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานประสานงานกับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน อื่นที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- งานสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
- งานประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคาร้องขอ
- งานเสนอการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก เช่น สสวท.
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การสอบแข่งขันนานาชาติ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์/เวทคณิต และการสอบแข่งขัน การคัดเลือก ตามที่
ได้รับมอบหมาย
๑๓. การดาเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
- ประสานการดาเนินงานในการคัดกรองนักเรียน
- ติดตามข้อมูลคัดกรองระหว่างดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานคัดกรองนักเรียน
๑๔. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๕. งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๑๖. สนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
๑๗. งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
๑. นางพนิดา สุดจะคอย

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบ

งาน ดังนี้
๑. รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-filing System) ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดังนี้
- งานสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
- งานจัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
- งานส่งเสริมสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแล
ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
- งานจัดทาข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
- โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
- โครงการเด็กไทยแก้มใส
- งานส่งเสริมอนามัยในช่องปาก
- งานป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่มสะอาด
- โครงการอาหารเสริม (นม)
- โครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
๓. งานส่งเสริมด้าน ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และประเพณีวัฒนธรรมไทย
๔. งานส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทุกประเภท
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๕. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- งานโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
- โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
๖. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางธนวรรณ โสดาศรี

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน มอบหมายให้

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-filing System) ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบเอกสารออนไลน์ E-office ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. เบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓. ศึกษาวิเคราะห์วางแผน จัดระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕. ประสานกับกลุ่มงานอื่นภายในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกัน
๖. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๗. งานวิเทศสัมพันธ์
- จัดทาหนังสือถึงกรมการจัดหางาน/สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานตรวจคนเข้าเมือง/
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และขอต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
(วีซ่า) ของครูชาวต่างประเทศ
๘. จัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
๙. จัดเก็บและยกเลิกหลักฐานแสดงผลการ
๑๐. การส่งเด็กเข้าเรียนในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
- งานส่งเสริมการจัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี
- ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม กิจกรรม
เดินทางไกล กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๑. นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ ดังนี้
๑.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
- งานประสานการสารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทา
สามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- งานส่งเสริมการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบัติ
- งานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
๑.๒ การศึกษานอกระบบ
- งานศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานวางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- งานประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผน และกาหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
- งานประสานการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
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- งานประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานส่งเสริม พัฒนาความสามารถ ประเมินศักยภาพ และความพร้อม ในการจัด การศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ
- งานสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู และ
ให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
- งานดาเนินการอนุญาต การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชม สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ
๒. งานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓. งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
๔. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- การรับรองความรู้
- งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน
- งานส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน
- งานนิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- งานประสานการสารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาทะเบียน รวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ
- งานประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษกับ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- งานศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษา
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
- งานติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
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และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๖. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
- งานสารวจ และจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
- งานติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการพิเศษ เช่น การประกวด
การแข่งขันการคัดเลือกตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๙. การดาเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
- ประสานการดาเนินงานในการคัดกรองนักเรียน
- ติดตามข้อมูลคัดกรองระหว่างดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานคัดกรองนักเรียน
๑๐. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
- งานขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
- งานส่งเสริมการจัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี
- งานดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
- งานดาเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
- งานประสานติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานและรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
- ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม กิจกรรม
เดินทางไกล กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
- งานดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกาหนด
แนวทางแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๑. นายสุรพงษ์ เทียมมโน ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- เตรียมการจัดทาโครงการ ศึกษา วิเคราะห์ ตามลาดับความสาคัญและงบประมาณที่ได้รับ
- จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
- ดาเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จาแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
เป็นรายสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละสถานภาพ
- งานเฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
- จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลสาหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและจัดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงสาหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
- สรุปผลการดาเนินงาน พร้อมประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัด สพป.
๒. งานประสานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. งานจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของหน่วยงาน/สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. งานติดตามผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- นานโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
ด้านการช่วยเหลือนักเรียน
- สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างระบบมีประสิทธิภาพ
๖. งานความมั่นคงของชาติ
๗. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
- งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา
- งานสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
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- งานส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาโครงการบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
๘. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๙. งานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑๐. การดาเนินงานชวนน้องท่องพุทธวจน
๑๑. การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
๑๒. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดเอดส์ในสถานศึกษา เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- จัดทาแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งในระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาและครอบครัวของนักเรียน
- งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
- งานติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
๑. นางสาวจีราภา เฉลยกิจ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานกองทุนเพื่อการศึกษา
๑. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.๑ งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
- งานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
- ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุก
ประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดาเนินงานในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งสนับสนุน
- งานการพิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา โดยการ
วางแผนงาน ศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการโอนเงินทุน การมอบทุนการศึกษา ดังนี้
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
- ทุนสมเด็จพระสังฆราช
- ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
- ทุนมูลนิธิทวีบุญเกตุ
- ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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- ทุนการศึกษาอื่น ๆ
- การประสานติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุน และรายงานผลการเรียน
และการดาเนินการใช้ทุน
๒. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- งานประสาน การพิจารณาจัดสรรการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนและนักศึกษา
- การกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ดาเนินงาน กยศ.
- การดาเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ กยศ.
๓. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
- ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือ ให้มีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ
- กาหนดแนวทาง การช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน
มีขวัญกาลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดี
- พิจารณาจัดหาทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือนักเรียนตามโอกาส
- การจัดทาโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน
- ติดตาม กากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดาเนินการ
๔. การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
- ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการ
จัดตั้งกองทุน
- ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุน
- กากับ ติดตาม การดาเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
- กองทุนหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
- กองทุนเมตตาเยาวชน
- กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
- กองทุนสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียน
- รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนต่าง ๆ
๕. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา ดังนี้
- งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
- งานส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง
นาฎศิลป์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๖. งานส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กและเยาวชน
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๗. งานแนะแนวการศึกษาของนักเรียน
๘. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั วางแผนจัดระบบงาน และจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
......................................................................

๑. น.ส.กานต์ยุภา ชุ่มสนิท

ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ปฏิบัติงานผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัดและกลั่นกรองงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็น
นาเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๒ งานดูแล ปกครอง บังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๓ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๔ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้
สถานศึกษานาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๕ งานส่งเสริมพัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาวิชาการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๑.๖ ประสานงานและร่วมมือการทางาน ให้บริการกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๗ ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑. นางสมลักษณ์ รู้แผน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ ในกรณี
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
๑.๔ ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอพระนครศรีอยุธยา
๑.๕ หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย
๑.๖ งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑.๗ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
การจัดประสบการณ์ การดาเนินงานของโรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่าย
๑.๘ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๙ งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่ม
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๐ งานปฏิรูปการเรียนรู้สผู่ ู้เรียน (Coaching and Mentoring)
๑.๑๑ งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ สาหรับเด็กด้อยโอกาส ผู้บกพร่องและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๑.๑๒ ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
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๒. นางปรีชยา ยาวุธ

ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภออุทัย
๒.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
๒.๓ นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภออุทัย
๒.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๕ โครงการวิถีพุทธ
๒.๖ โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ
๒.๗ งานโครงการประชาคมอาเซียน
๒.๘ งานนโยบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต
๒.๙ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑๐ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑๑ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๑๒ งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑๓ ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. นางสาวเบญญาภา หลวงราชย์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึก
ความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๓ งานนโยบาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
๑.๔ นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอท่าเรือ และอาเภอภาชี
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๑.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๖ งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๗ ดาเนินการ เรื่องการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) และ PISA
๑.๘ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการนิเทศการศึกษาและเผยแพร่
ผลงานวิจัย
๑.๑๐ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบและเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
การศึกษา แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
๑.๑๑ งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๑๒ โครงการแนะแนวอาชีพ
๑.๑๓ โครงการ PLC
๑.๑๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๑. นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิท ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากร
ในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอบางปะหัน และอาเภอภาชี
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๑.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๖ งานวิจัยทางการศึกษา ส่งเสริมการทาวิจัยทางการศึกษาให้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.๗ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๘ งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๙ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
๑.๑๐ งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๑.๑๑ งานนโยบาย ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ยกระดับคุณภาพสุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๑๒ งานโครงการศูนย์ PEER, EBE, CLE
๑.๑๓ งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๔ งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๕ โครงการค่าย Boot Camp ภาษาอังกฤษครู
๑.๑๖ โครงการประกันคุณภาพ
๑.๑๗ โครงการวิจัยศึกษา

กลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรกร อาจบารุง

ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์

ชานาญการ มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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๑.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๑.๓ งานนโยบาย การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ : DLIT DLTV
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอมหาราชและอาเภอบ้านแพรก
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
๑.๖ งานห้องสมุดโรงเรียน สื่อ ๖๐ พรรษา
๑.๗ งานศูนย์วิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการสืบค้น
การยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ
๑.๘ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๙ งานส่งเสริม พัฒนาให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย สื่อ นวัตกรรมและการงานพื้นฐานอาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒๑ โครงการห้องเรียนสีเขียว สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
และการประหยัดพลังงาน
๑.๑๗ ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หวั หน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงานของบุคลากร
ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๓ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการกระบวนการบริหาร การจัดการ
ศึกษาและการนิเทศการศึกษา
๑.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๕ จัดทาแผน พัฒนาเครื่องมือการนิเทศการศึกษาและปฏิทินการนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการนิเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษาในสังกัดทราบ
๑.๖ ส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการสอนและส่งเสริมเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษาและกิจกรรมการนิเทศแนวใหม่
๑.๗ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย รวบรวม
ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาและ
จัดทาสรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑.๘ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัย
๑.๙ งานส่งเสริม พัฒนาให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอนครหลวง
๑.๑๒ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๑๓ โครงการ STEM Education
๑.๑๔ โครงการศิลปหัตถกรรม
๑.๑๕ ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
๑. นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ดังนี้
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๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษา
๑.๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดาเนินงาน
ของบุคลากรในกลุ่มงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนาเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.3 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศโรงเรียนสังกัดอาเภอวังน้อย
๑.4 โครงการจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.5 โครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์
๑.6 โครงการมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน
๑.7 โครงการ English for all
๑.8 โครงการประชารัฐ
๑.9 โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
1.10 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล( 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
๑.11 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๑.๑2 งานการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษา
๑.๑3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัย
๑.๑5 งานส่งเสริม พัฒนาให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑6 ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
๑. นางสุวนี มีแตร

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ
งานวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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๑.๓ งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e - office ,e – filing,
Obec e- office) ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๔ งานธุรการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑.๕ งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา
๑.๖ งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๗ งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานการเงิน บัญชี
และพัสดุเบื้องต้น
๑.๘ โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๙ งานบริการและบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๑๐ ประสานงานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางน้าทิพย์ คงเกษม

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาหน้าห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ งานปฏิทินนัดหมาย งานเอกสารหน้าห้อง งานติดต่อประสานหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก ฯ
๒.๓ หนังสือเชิญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ
งานวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๕ งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e – office, e – filing)
ของกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๖ งานจ่ายเอกสารให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๗ งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๘ เอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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๒.๙ งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานการเงิน บัญชี
และพัสดุเบื้องต้น
๒.๑๐ งานบริการและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๑๑ โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๑๒ ประสานงานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๒.๑๓ งานบริการศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๑๔ งานศูนย์วิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการ
สืบค้น การยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ
๒.๑๕ การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
๒.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. นางคณิตา วงษ์เนตร พนักงานอัตราจ้าง
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ
งานวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๓ งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e - office ,e – filing,
Obec e- office) ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๔ งานธุรการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓.๕ งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา
๓.๖ งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๗ งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานการเงิน บัญชี
และพัสดุเบื้องต้น
๓.๘ โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๙ งานบริการและบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๑๐ ประสานงานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๓.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑. นางวิมล สุขวัจนี

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไขติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
๑.๓ ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามภารกิจก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๔ จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสนอขออนุมัติผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๑.๕.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
๑.๕.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑.๕.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ของสถานศึกษา ทุกสิ้นเดือน
- รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษา ทุกสิ้นปีงบประมาณ
๑.๕.๔ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุ และ
การจาหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า
๑.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๖ ตรวจสอบการดาเนินงาน
๑.๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ
๑.๖.๒ ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกาหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการ
ตรวจสอบและจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
๑.๖.๓ ดาเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทาการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
๑.๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๗ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๑.๘ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และรายงานส่ง สพฐ.
๑.๙ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดาเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต
๑ และสถานศึกษา
๑.๑๐ ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. และหน่วยตรวจสอบภายใน
สพป. อื่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๒.

– ว่าง-

ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ มอบหมายให้

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานธุรการ รับ – ส่ง หนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
๒.๒.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.๒.๓ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุและ
การจาหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า
๒.๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๒.๓ ตรวจสอบการดาเนินงาน
๒.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๓.๒ ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกาหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการ
ตรวจสอบและจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
๒.๓.๓ ดาเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทาการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
๒.๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๒.๔ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๕ ติดตามการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะสรุปผลการตรวจสอบภายใน ของสถานศึกษา
๒.๖ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดาเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.
เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค่าเช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่า เบิกใหม่ทุกแผนงาน/ทุกโครงการ/
ทุกกิจกรรม
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานดังนี้
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๑.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม กากับ ดูแล แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้บุคลากรภายในกลุ่ม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูงมากในด้านการส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ การดาเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายพิชิต ขาดี

ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.๑ ช่วยราชการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ดาเนินการและปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒.๒ ดาเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Cluster ๑)
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. นายรัฐพงษ์ สุขฉาย

ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มอบหมายให้รับผิดชอบ

งานดังนี้
๓.๑ รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓.๒ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๓.๓ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๓.๔ ดาเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๓.๕ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)
๓.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. นางศิริมา แสนอุลยั

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มอบหมายให้รับผิดชอบ

งานต่อไปนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผอู้ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูงมากในด้านการบริหาร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
๑.๒ ด้านปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษา ประสานการทางาน เพื่อให้การบริหารงานหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒) ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา รับผิดชอบตามภารกิจในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ก่อนนาเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔) จัดทาแผน/โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๕) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๖) งานศึกษาอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
(๑) ครูผู้ชว่ ย
(๒) ลูกจ้างประจา
(๓) พนักงานราชการ
(๔) ลูกจ้างชั่วคราว
๗) งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามความต้องการ (สายผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรใน สพป.อย.๑)
๘) งานตามนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๙) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
๑๐) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑) งานจัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒) งานพัฒนาผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา
๑๓) การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๔) การจัดทาโครงการและการรายงานผลโครงการที่รับผิดชอบ
๑๕) งานระบบข้อมูลสารสนเทศของงานพัฒนาบุคลากร
๑๖) ปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกขั้นตอน สาหรับ
(๑) ผู้บริหารการศึกษา
(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา
(๓) ข้าราชการครู
(๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๑๗) การประเมินการคงสภาพวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา, บริหารการศึกษา
๑๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๑๙) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๑) การรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวสุพีชา ลาใยผล

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ การมอบหมายให้
รับผิดชอบงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ งานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ ปฏิบัติงาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไป
ราชการ และเป็นวิทยากร ของข้าราชการ ดังนี้
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา
๒) ข้าราชการครูสายผู้สอน
๓) ผู้บริหารการศึกษา
๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๒.๓ การรายงานการปฏิบัติงานตามคารับรองปฏิบัติการ
๒.๔ ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๕ จัดทาทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๖ ปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกขั้นตอน
ของข้าราชการ ดังนี้
(๑) ผู้บริหารการศึกษา
(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา
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(๓) ข้าราชการครู
(๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๒.๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
…………………………………………………………………

