คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔
ที่ 187 /2562
เรื่อง มอบหมำยควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
…………………………
ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มีเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ในส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำมั ธ ยมศึก ษำ เขต ๔ เป็น ไปด้ว ยควำมเรี ยบร้ อย มี ประสิ ท ธิภ ำพและ
เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 20/๒๕62 สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม ๒๕62
เรื่อง มอบหมำยควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
และมีคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔ รับผิดชอบ ดังนี้

กลุ่มอำนวยกำร
๑. นำงสุนันทำ วิชัยขัทคะ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมี ดังนี้
๑.๑ ควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ แนะนา บุคลากรในกลุ่มอานวยการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
๑.๑.๑ งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑.๒ งานช่วยอานวยการ
งานรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ
งานเลขานุการผู้บริหาร สพท.
งานมอบหมายในหน้าที่การงาน
งานประชุมภายใน สพท.
๑.๑.๓ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความปลอดภัย
๑.๑.๔ งานยานพาหนะ
1.1.5 งานการจัดระบบบริหาร สพท.
งานจัดระบบบริหาร
งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

-๒-

งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑.๑.๖ งานการประสานงาน
- งานขอความร่ว มมือและการประสานงานช่ว ยเหลื อกิจกรรมของหน่ว ยงาน
ภายในและหน่วยงานอื่น รวมถึงการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์
1.1.7 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และการเลือกตั้งอื่น ๆ ทุกประเภท
๑.๑.8 งานประชาสัมพันธ์
- งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.1.9 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
งานสวัสดิการครูตามโครงการต่าง ๆ จากองค์กรเอกชนและภาครัฐ
- งาน“กองทุนส่งเสริมการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4”
งานกองทุนสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.2 ก ากั บ นิ เ ทศ สรุ ป ประเมิ น ผล รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม อ านวยการเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.3 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอานวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการกรณี
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามลาดับดังนี้
ลำดับที่ ๑ นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ลำดับที่ 2 นางขวัญประไพ วิชญคุปต์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
1.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นำงเพ็ญศรี ศิริวรรณ ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 4 ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรกรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ลำดับที่ ๑ ขอบข่ำย
ภำรกิจงำนมีดังนี้ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อีกหน้าที่หนึ่ง)
๒.๑ งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานควบคุมภายใน
2.2 งานติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกสานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองความถูกต้องของภารกิจงานและประสานงาน ให้ถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่ง
การแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.4 งานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผนวิเคราะห์แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-๓จัดประชาสัมพันธ์งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ ผ่านแผ่นพับ แผนภูมิ วารสาร ในระบบเทคโนโลยีสารในเทศ และการ
สื่อสาร รวมถึงการผลิต ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ตามความเหมาะสม
- สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยการจัดบอร์ดภาพกิจกรรม และภาพข่าวที่น่าสนใจ
- งานรวบรวม และรายงานกิจกรรมของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.5 งานระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ควบคุม กากับ ดูแล ระบบเครือข่ายรับ-ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นำงขวัญประไพ วิชญคุปต์ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรกรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ลำดับที่ ๒
ขอบข่ำยภำรกิจงำนมีดังนี้
3.1 งานช่วยอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3.1.1 งานเลขานุการการประชุมผู้บริหารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
(รอง.ผอ.สพม.4 และผู้อานวยการกลุ่มทุกคน)
3.1.2 งานเลขานุการการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.1.3 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3.1.4 งานรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ
3.1.5 งานเลขานุการการจัดประชุมประจาเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
3.2 งานยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3.2.1 ควบคุม กากับ ดูแลตรวจสอบสภาพ การซ่อมบารุง การประกันภัยรถยนต์
การเก็บรักษา ตลอดจนจัดทาทะเบียนคุมการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะของสานักงาน
3.2.2 กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
3.2.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
3.3 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3.4 งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.4.1 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3.4.2 ระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS)
3.4.3 จัดทาและตรวจสอบมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.5.๑ งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.5.2 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.5.3 การจัดทากิจกรรม 5 ส.
3.6 งานการประสานงานและดาเนินการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ ของไทย

-๔3.7 งานติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกสานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 ปฏิบัติงานการจัดเก็บหนังสือราชการ งานการยืมหนังสือราชการ และการทาลายหนังสือ
ราชการตามระเบียบงานสารบรรณกลาง พ.ศ. ๒๕2๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560
3.9 จั ด ท าข้ อ มู ล ตรวจสอบการ Scan ลายนิ้ ว มื อ /ใบหน้ า มาปฏิ บั ติ ร าชการ การลาของ
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาอนุญาตเป็นปัจจุบัน
3.10 ควบคุม ตรวจสอบ การขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้ าราชการ ลู กจ้า งประจ า
และลูกจ้างชั่วคราวเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.11 งานการตรวจสุขภาพประจาปี
3.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสำวณภิญำ มุสิกะรักษ์ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 3 ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรกรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ลำดับที่ 3 ขอบข่ำย
ภำรกิจงำนมีดังนี้
4.๑ งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1.1 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2 การบริหารพัฒนาองค์กร
4.2 งานช่วยอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.2 งานประสานงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 งานติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกสานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 ตรวจสอบ ความถูกต้องของภารกิจงานและประสานงาน ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อน
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่ง
เอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 จัดทาข้อมูลการขออนุญาตเดินทางไปราชการของผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.2.4 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มอานวยการ
4.3 ดูแลและบริการเสนอแฟ้มระหว่างเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
4.4 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั่ว ไป และห้องรองผู้อานวยการสานั ก
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
4.5 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.6 งานบริ การด้านข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สถานศึกษา
ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web site e-mail และ SMS รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๕5. นำงสำวกัญญลักษณ์ คุณชินท์ ตำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด สพม.๔ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) ปฏิบัติหน้ำที่
สำรบรรณกลำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
5.๑ งานจัดทาทะเบียนคุม การลงทะเบียนรับหนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ และลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มอานวยการในระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ๒ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ร ะ บบ ง า น ส าร บ ร ร ณก ล า ง รั บ -ส่ ง ห นั ง สื อ ร าช ก า ร ใ น ร ะ บ บ
Smart obec, My Office และ Scan ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบหลังจาก
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการได้พิจารณาแล้ว
5.3 ควบคุม ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ทางไกล และรับ-ส่ง Fax ของทางราชการ
5.4 งานเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของกลุ่มอานวยการพร้อมจัดทาทะเบียนคุม
5.5 งานจาหน่าย จ่ายแจก อาทิ จาหน่ายดอกมะลิ หนังสือวันเด็ก ฯลฯ
5.6 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานรับรอง/ผ่านสิทธิ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
5.7 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มอานวยการ
5.8 จัดทาข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มอานวยการให้แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
5.9 ดูแลและบริการเสนอแฟ้มระหว่างเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอานวยการกับผู้อานวยการกลุ่ม
5.10 ปฏิบัติหน้าที่จัดทาเอกสารของทางราชการนาส่งไปรษณีย์ โดยกาหนดส่งเอกสารเวลา ๑5.0๐ น.
กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
5.11 บริ ก ารและอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารทั่ ว ไป และห้ อ งผู้ อ านวยการ กลุ่ ม
อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
5.12 ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทาข้อมูลการยืมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานต่างๆ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยต่อสกุล คณำกัณฑ์ ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด สพม.๔ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำร
กลุ่มอำนวยกำร ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
6.๑ งานจัดทาทะเบียนคุมบันทึกข้อความ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔ และลงทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ ของกลุ่ ม อ านวยการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณของกลุ่มอานวยการ งานรับ -ส่งหนังสือราชการในระบบ
Smart obec, My Office และ Scan ลงทะเบียนรับหนังสือ พร้อมส่งไปยังผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
พิจารณาต่อไป กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
6.3 ดูแลและบริการเสนอแฟ้มงานระหว่าง รองผู้อานวยการ สพม.๔ ไปยังผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และจัดส่งแฟ้มไปยังกลุ่มงานอื่นในสานักงาน
6.4 จัดทาเอกสารของทางราชการนาส่งไปรษณีย์ โดยกาหนดส่งเอกสารเวลา ๑5.๐๐ น.
6.5 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
6.6 ช่วยงานการกุศลต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ อาทิ งานกฐินทั่วไป ผ้าป่าฯลฯ

-๖6.7 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและ
การเลือกตั้งอื่น ๆ ทุกประเภท
6.8 งานการกุศลต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ อาทิงานกฐินพระราชทานต่างๆ
6.9 งานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6.10 รับโทรศัพท์และรับ – ส่ง Fax ของทางราชการ
6.11 ปฏิบัติหน้าที่อัดสาเนาหนังสือราชการ
6.12 ช่วยบริการในการจัดห้องประชุมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
6.13 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั่วไป และกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพม.4
อาทิ จัดส่งหนังสือราชการถึงหน่วยงานภายนอก ยกถังน้าดื่มและยกของที่มีน้าหนักมาก ฯลฯ
6.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยพจน์ จันทบูรณ์ ตำแหน่ง ช่ำงสี 4 (ลูกจ้ำงประจำ) ประจำศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
7.๑ ปฏิ บั ติง านการเตรี ย มผิ ว ผสมพ่น หรือ ทาสี ล งบนสิ่ ง ของต่า ง ๆ เช่ น อาคาร เครื่อ งจั ก ร
อุปกรณ์ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ให้เรียบร้อย สวยงาม พร้อมใช้งาน
7.๒ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานช่างสี
7.๓ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
7.๔ การดูแล บารุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
7.๕ บั น ทึ ก รายละเอีย ดการใช้ ร ถยนต์ ใ นสมุ ด ควบคุ ม การใช้ ร ถทุก ครั้ ง ที่ อ อกปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
7.๖ ช่วยดูแลทาความสะอาดบริเวณศูนย์ประสานงาน สพม. 4 จังหวัดสระบุรี
7.๗ ประสานงานรับ- ส่ง หนังสือราชการ ระหว่างสถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และหน่วยงานภายนอก
7.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำยสุชำติ ภู่เกลี๊ยะ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์รำชกำร (ลูกจ้ำงชั่วครำว) ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
8.๑ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
8.๒ การบันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ในสมุดควบคุมการใช้รถทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
8.๓ การดูแล บารุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
8.๔ ช่ว ยดูแลทาความสะอาดบริเวณชั้นล่ างอาคารส านักงานและห้องประชุมชาญพวงเพ็ช ร์
รดน้าต้นไม้ (กรณีไม่ได้ไปราชการ) และบริเวณด้านหลังห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ และด้านหลังอาคาร
สานักงาน
8.๕ ประสานงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ ระหว่างสถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และหน่วยงานราชการอื่น
8.6 ช่วยบริการจัดห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ และห้องประชุม ชั้น 3 กรณีไม่ได้ไปปฏิบัติราชการ
นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-๗8.7 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั่วไป และกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพม.4 อาทิ
ยกถังน้าดื่มและยกของที่มีน้าหนักมาก ฯลฯ
8.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำยสันติ ปฏิทิน ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
9.๑ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
9.๒ การบันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ในสมุดควบคุมการใช้รถทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
9.๓ การดูแล บารุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
9.๔ ช่ว ยดูแลทาความสะอาดบริเวณชั้นล่ างอาคารส านักงานและห้องประชุมชาญพวงเพ็ช ร์
รดน้าต้นไม้ (กรณีไม่ได้ไปราชการ) และบริเวณด้านหลังห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ และด้านหลังอาคาร
สานักงาน
9.๕ ประสานงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ ระหว่างสถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และหน่วยงานราชการอื่น
9.6 ช่วยบริการจัดห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ห้องประชุมปทุมทิพ และห้องประชุมปทุมมาลย์
กรณีไม่ได้ไปปฏิบัติราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.7 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั่วไป และกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพม.4
อาทิยกถังน้าดื่มและยกของที่มีน้าหนักมาก ฯลฯ
9.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำยธีรภัทร์ แก้วภักดี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (ลูกจ้ำงชั่วครำว) ขอบข่ำย ภำรกิจงำนมีดังนี้
10.๑ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
10.๒ งานบริการด้านข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สถานศึกษา
ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web site e-mail และ SMS รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
10.๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาขอรับบริการและประชาสัมพันธ์ของ สพม.๔
10.๔ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
10.๕ การจัดทาข่าว บันทึกภาพกิจกรรม เผยแพร่ กิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
10.6 งานโสตทัศนูปกรณ์
10.7 งานติดตาม/ถ่ายภาพ/กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
10.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๘-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งำนกำรเงินและบัญชี
๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ ตาแหน่งเลขที่ อ 8 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิบั ติห น้ าที่ รั กษาราชการแทนผู้ อานวยการกลุ่ มบริห ารงานการเงินและสิ นทรัพ ย์ มีห น้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ควบคุม เร่งรัด ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
1.๒ ผ่ านเอกสารทุกเรื่ องของกลุ่มบริห ารงานการเงินและสิ นทรัพย์ ก่อนเสนอขออนุมัติจาก
ผู้มีอานาจ
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๑.๔ รับใบอนุมัติเงินประจางวด แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและแจ้งการจัดสรร /อนุมัติงบประมาณ ให้
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๑.๕ ควบคุมเงินงบประมาณทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ควบคุมการเบิกจ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับทุกแผนงานและโครงการ
๑.๗ ควบคุมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน และแจ้งกลับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันให้
เจ้าของเงินงบประมาณและผู้เกี่ยวข้องทราบ (เงินประจางวดใหญ่)
๑.๘ ควบคุมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (เงินประจางวดย่อย)
๑.๙ บันทึกและควบคุมรายการเกี่ยวกับการรับ การจ่าย โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๑๐ จัดทารายงานฐานะเงินประจางวดส่วนจังหวัดทุกแผนงานงานและโครงการ
๑.๑๑ จัดทารายงานเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ทุกหน่วยงาน
๑.๑๒ การสรุป รวบรวมรายการงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกาหนด เพื่อขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย
๑.๑๓ เป็นผู้ใช้งานในระบบ GFMIS ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ
เป็นผู้ประสานงานโครงการ GFMIS
๑.๑๔ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนปลดบล็อกอนุมัติ
การจ่ายให้สานักงานคลังจังหวัด
๑.๑๕ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และผู้มีอานาจปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
1.๑๖ การดาเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
๑.๑๗ ประสานงานกับกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกอื่น
ในการให้ข้อมูล เพื่อรายงานทางการเงินต่าง ๆ
๑.๑๘ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญ บาเหน็จรายเดือนกรณีลาออกจากราชการและ
เกษียณอายุราชการ
๑.๑๙ ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือทุกงบรายจ่ายในระบบ Manual และในระบบ GFMIS
เมื่อใกล้สินปีงบประมาณ

-๙๑.๒๐ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี และตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
๑.๒๑ การดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒๒ การจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๑.๒๓ การตรวจสอบทะเบียน บัญชีทางการเงินต่าง ๆ ที่ต้องจัดทาในระบบ Manual
๑.๒๔ การถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
๑.๒๕ เจ้าหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แทนรอง.ผอ.สพม.๔ ที่ดูแล รับผิดชอบงาน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
๑.๒๖ การให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
๑.๒๗ การให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๑.๒๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานหรือที่
ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนจ่ำยตรง ดังนี้
1.๑ เบิกจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.๒ ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา และลู ก จ้ า งประจ า ในสั ง กั ด จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด สระบุ รี และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.3 จัดทารายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินเดือน ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา การหักชาระหนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยใช้โปรแกรม E-Money
1.4 ดาเนินการหักเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลสมาชิก กบข. กรณีเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลสมาชิก
กบข. กรณีย้ายเข้า ย้ ายออก กรณีพ้นจากสมาชิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.6 เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน กสจ. ของลูกจ้างประจา ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
1.7 ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่รับผิดชอบ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ในสังกัดจังหวัดสระบุรี
1.8 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
1.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์ และนางสาววรินทร สุวรรณ กรณีที่ไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
1.๑๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๑๐๒. นำงสำวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์ ตาแหน่งเลขที่ อ 9 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ จัดทาทะเบียนการเงินทุกประเภทตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง
กาหนดในระบบ Manual
๒.๒ จัดทาบัญชีสมุดเงินสด (Manual)
๒.๓ รายงานการเบิกจ่ายประจาวัน / เดือน ในระบบ GFMIS
๒.๔ จัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๒.๕ การปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ GFMIS
๒.๖ จัดทารายงานทางการเงิน ประจาเดือน บัญชีประจาปี จากระบบ GFMIS ส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒.๗ จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินฝากคลัง ทุกสิ้นเดือน
๒.8 ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ ประเภทเงิ น ฝากออมทรั พ ย์
(เงินนอก-นอกงบประมาณ) ในส่วนที่รับผิดชอบ
๒.9 บันทึกรายการถอนคืนเงินรายได้ค่าปรับ ในระบบ GFMIS
๒.10 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินของหน่วยงานทุกบัญชี รวมทั้งการ
แต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
(เงินนอก-นอกงบประมาณ) ในส่วนที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย
๒.๑1 ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
๒.๑2 ตรวจใบสาคัญจ่ายค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
๒.13 ควบคุมเงินทดรองราชการ และจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒.14 ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณ
๒.15 บันทึกรายการจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับ การตั้งเบิกเงินค่า วัสดุและงบลงทุนใน
ระบบ GFMIS
๒.16 บันทึกการสร้างเลขสินทรัพย์ การล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
๒.1๗ บันทึกรายการขอถอนคืนเงินค่าปรับ ในระบบ GFMIS
2.18 จัดทาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/เจ้าหนี้
2.19 แจ้งโอนเงินให้กับ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรณีจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
2.20 ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ
2.21 ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการงานในหน้าที่รับผิดชอบ ให้แก่ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๒.22 ปฏิบัติหน้าที่แทน ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ และนางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
๒.23 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-๑๑ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
3. นำงสุดำรัตน์ เอื้อสัจจผล มีหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.๑ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน และเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (งบลงทุน)
3.3 ขออนุมัติเบิกเงิน และจัดทารายละเอียดประกอบฎีกาเบิก – จ่าย เงิน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และวัส ดุโ ครงการของโรงเรียนในสั งกัดและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.๔ เจ้าหน้าที่บันทึกการจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) การวางฎีกาเพื่อขอเบิกเงินค่าวัสดุ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในการเบิกจ่ายผ่าน Web online และ Excel loader ใน
ระบบ GFMIS
3.4 การดาเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนในสังกัด และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
3.5 ตรวจสอบหลั ก ฐานเอกสารการจั ด จ้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง อาคารเรี ย น อาคารประกอบ
การปรับ ปรุ งซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบ ของโรงเรียนในสั งกัด และของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.6 งานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔
3.7 งานเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์, ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
3.8 การขอขึ้นทะเบียน การขอใช้ การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
3.9 ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลรายละเอียดเงินงบประมาณ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3.๑0 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปี โดยใบ PO (Purchase Order) กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผู กพัน
วงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
3.๑1 จัดทาการตีราคาทรัพย์สิน ด้านบัญชีในระบบ GFMIS
3.๑2 ดาเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ทุกหมวดรายจ่าย
3.13 จัดทารายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี (งบลงทุน)
3.14 จัดทารายการโอนเงินเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายทุกงบรายจ่ายในระบบ GFMIS
3.15 งานเกี่ยวกับการบริจาคทรัพย์สิน การตีราคาทรัพย์สิน เพื่อลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3.16 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.17 ขออนุมัติเบิกเงิน และจัดทารายละเอียดประกอบฎีกาเบิก – จ่ายเงิน ค่าวัสดุโครงการ
ของโรงเรียนในสังกัด และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
3.18 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS
3.19 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PO, e-GP, e-Auction)
3.20 ตรวจสอบหลั กฐานเอกสารการจัดซื้อวัส ดุ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

-๑๒3.21 ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลรายละเอียดเงินงบประมาณ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3.22 ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) งานพัสดุพัสดุแก่โรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.23 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ทดแทนตาแหน่งที่ขาดแคลน และจาเป็นของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เช่น จ้างเหมานักการภารโรง จ้างเหมาทาความสะอาด ยาม ฯ
3.24 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
3.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
(ในส่วนของงานพัสดุ)
3.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสำววรินทร สุวรรณ อัตราจ้างงบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.๑ การรับ-จ่ายเงินและการโอนเงินทุกประเภทให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านธนาคาร และเช็คเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
4.๒ เป็นผู้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการโอนเงิน และนาเงินส่งคลังทุกประเภทผ่านธนาคารฯ
4.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการจ่ายเงินและโอนเงินผ่านธนาคารทุกประเภทเมื่อมี
การจ่ ายเงิน หรื อโอนให้ แก่ผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ รับจ้างแล้ ว โดยต้องเรียกเก็บหลั กฐานการรับเงิน เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน บิลเงินสด หลักฐานการโอนเงินและอื่น ๆ มาแนบเรื่องจ่ายเงินให้เรียบร้อย
ก่อนส่งมอบหลักฐานที่จ่ายเงินหรือโอนเงินแล้วเพื่อจัดเก็บงบเดือนต่อไป
4.๔ เป็นเจ้าหน้าที่เรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับรายงาน
การขอเบิกเงินคงคลัง กับหลักฐานขอเบิก (ต้นเรื่อง) เพื่อตรวจสอบว่าเป็นรายการขอเบิกของหน่วยงาน
ชื่อผู้ขาย เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย จานวนเงินที่ขอเบิก และรายการหักต่าง ๆ ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่
4.๕ เป็ นเจ้ าหน้ าที่รั บผิดชอบบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่งงาน ขจ.๐๕
ตามวันที่จ่ายเงินจริง เพื่อให้ข้อมูลในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
4.๖ จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน (ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย)
4.๗ จัดเก็บรักษาคู่ฉบับฎีกา คู่ฉบับใบนาส่งเงิน งบเดือน รายละเอียดใบสาคัญประกอบ
งบเดือน เงินงบประมาณเบิกจากคลัง เงินงบประมาณจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
4.๘ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาสมุดคู่ฝากธนาคาร สาเนาใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วเช็ค และสาเนา ใบรับใบสาคัญ
4.๙ ดาเนินการขอรับเงินบาเหน็จตกทอด ของข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๑๐ ดาเนินการขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ ของข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๑๑ จัดทาหนังสือรับรองการเบิกบาเหน็จปกติ (แบบ สบง.๒) กรณีผู้รับบาเหน็จบานาญ
มาแสดงตนครั้งแรก ส่งกรมบัญชีกลาง
4.๑๒ จัดทารายละเอียดการหักชาระหนี้ให้บุคคลที่สาม (สบง.๖) ของข้าราชการบานาญ และ
ลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

-๑๓4.๑๓ จั ดทารายละเอีย ดการรับ การจ่ายเงินหั กเงิน ณ ที่จ่ายที่ต้องช าระ (สบง.๘) ของ
ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ส่งกรมบัญชีกลาง
4.๑๔ จัดทาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนส่วนราชการขอเบิก (แบบ สบง.๔) กรณีผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญ ขอเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก
4.๑๕ แจ้งการของดการเบิกเงินบานาญปกติ (แบบ สบง.๕) ไปยังกรมบัญชีกลาง
4.๑๖ ออกหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงินของ
ข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๑๗ เจ้ าหน้ าที่ จั ดทางานในระบบ e-pension ข้าราชการ ลู กจ้างประจ าและข้าราชการ
บานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๑๘ ออกหนังสือรั บรองการจ่ายเงินบานาญ บาเหน็จรายเดือน ให้กับข้าราชการบานาญ
ลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๑๙ จัดทาข้อมูลภาษีเงินได้และหนังสือรับรองภาษีเงินได้ประจาปีให้กับข้าราชการบานาญ
และลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๒๐ เบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กรณีถึงแก่กรรม
4.๒๑ ดาเนินการขอรับเงินบาเหน็จตกทอด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๒๒ จัดทาหนังสือรับรองการเบิกบาเหน็จลูกจ้าง (แบบ ลจ.๑) กรณีผู้รับบาเหน็จ
มาแสดงตน ส่งกรมบัญชีกลาง
4.๒๓ ดาเนินการขอรับเงินบาเหน็จลูกจ้าง กรณีลูกจ้างออกจากงานและเสียชีวิต
4.๒๔ ดาเนิ น การขอรั บ เงินทาขวัญลู กจ้าง ในสั งกัดจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
4.๒๕ เจ้าหน้าที่จัดทาฎีกาเบิกเงินระบบ GFMIS ในงานที่รับผิดชอบ
4.๒๖ ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่รับผิดชอบ ให้แ ก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
4.๒๗ บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
4.๒๘ ปฏิบั ติห น้ าที่แทน ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้ มเขตต์ กรณีไม่อยู่ห รือไม่อาจปฏิ บั ติ
ราชการได้ (ในส่วนของงานเงินเดือนและค่าจ้างประจา)
4.๒๙ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
(ในส่วนของงานการเบิกจ่ายอัตราจ้างทุกตาแหน่ง)
4.๓๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
4.๓๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-๑๔5. นำงสำวเนตรนภำ สวำกัลป์ มีหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
การรับ – ส่งหนังสือราชการ ออกเลขส่งหนังสือ ออกเลขคาสั่ง นาเสนอแฟ้มเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น และนาจ่ายคืนแฟ้มเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5.๒ การประสานงานกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงาน และโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5.๓ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5.๔ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการบานาญ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.๕ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการบานาญ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.๖ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขในระบบโครงการค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตรง และปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนส่วนภูมิภาคในการจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
5.๗ ออกหนังสือรับรองการมีสิ ทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ แก่ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.๘ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)
5.๙ เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.๑๐ เจ้าหน้าที่จัดทาฎีกาเบิกเงินระบบ GFMIS ในงานที่รับผิดชอบ
5.๑๑ ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่รับผิดชอบ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และข้าราชการบานาญใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
5.๑๒ นาเงินส่งเงิน เช็ค เอกสารอื่น หรือเอกสารแทนตัวเงิน เพื่อนาฝากธนาคาร
5.๑๓ บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
5.๑๔ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
5.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. นำงสำวกำนต์นภัส คชพงษ์ มีหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการบุคลากร เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์
6.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงาน
ธุรการ ครูอัตราจ้างจากงบประมาณ โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
6.3 ขออนุมัติเบิกเงิน และจัดทารายละเอียดประกอบฎีกาเบิก – จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.4 เบิ กจ่ายเงินและจัดทารายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพ
ชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

-๑๕6.5 เบิกจ่ายเงิน พร้อมจัดทารายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.6 การแจ้งขึ้นทะเบียน แจ้งสิ้นสุดของผู้ประกันตน และการนาส่งเงินประกันสังคม
6.7 การขอทาบัตรประจาตัวผู้ประกันตน
6.8 จั ด ทาข้อมูล ภาษีเงิน ได้ และหนังสื อ รับรองภาษีเงินได้ ลู กจ้ างชั่ว คราว และพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.9 ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างครั้งสุดท้าย ของลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง พนักงาน
ราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.๑0 นาเงินส่งเงิน เช็ค เงินประกันสังคม เงินค่าตอบแทนอัตราจ้างทุกตาแหน่ง
6.๑1 การควบคุมการรับ – จ่ายวัสดุ และจัดทาบัญชีวัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ ให้เป็นปัจจุบัน
6.๑2 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
6.13 ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ
6.๑4 การควบคุม การเบิกใช้ และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
6.๑5 การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิ นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ให้เป็นปัจจุบัน
6.๑6 การดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.17 การขอยืม ใช้ จาหน่าย ซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔
6.18 การตรวจสอบพัสดุประจาปี , การจาหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัดและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
6.๑9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
6.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
7. นำงสำวนภำพร ยอดชมภู มีหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 การบันทึกรับ และนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS
7.2 การบันทึกรับ – นาส่ง เงินฝากคลัง และควบคุมรายละเอียดเงินฝากคลังทุกประเภท ใน
ระบบ Manual และในระบบ GFMIS
7.3 จัดทาทะเบียนคุมเงินฝากคลังทุกประเภท ในระบบ Manual และในระบบ GFMIS
7.4 เก็บรวบรวมรายงานทางการเงินของโรงเรียนในสังกัด
7.5 เจ้าหน้าที่วางฎีกาเพื่อขอเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ในการเบิกจ่ายผ่าน
Web online และ Excel loader ในระบบ GFMIS
7.6 จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
7.7 ตรวจใบสาคัญจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
7.8 บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมงบประมาณในระบบ GFMIS
7.9 ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา และลู ก จ้ า งประจ า ในสั ง กั ด จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด สระบุ รี และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

-๑๖7.10 จัดทารายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินเดือน ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา การหักชาระหนี้สถาบันการเงินต่างๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยใช้โปรแกรม E-Money
7.11 นาฝาก–ถอนเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินฝากคลัง ) ได้แก่ เงินฝากต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เช่น เงินประกันสัญญา เงินบริจาคของสถานศึกษา เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา เงินฝากบูรณ
ทรัพย์สิน กับคลังจังหวัดปทุมธานี ในระบบ GFMIS
7.12 บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
7.13 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
7.14 ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงสำวแก้วตำ ไพรงำม ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และหัวหน้ำงำนบำเหน็จควำมชอบและ
ทะเบี ย นประวั ติ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ก ำกั บ ติ ด ตำม ดู แ ล ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ประสำนงำน และตรวจพิจ ำรณำกลั่น กรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริ หำรงำนบุค คลก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ ตลอดจนศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์
ตำมขอบข่ำยภำรกิจ ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะ
3. งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
4. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5. งานพัฒนาบุคลากร
6. งานเลขานุการ อ.ก.ศ.จ. / กศจ. ปทุมธานี และสระบุรี
7. การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
หรื อ คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
9. มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรณีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
10. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
11. การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
12. การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจา
13. การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการประจาปี
14. การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา กรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด

-๑๗15. ทาหน้าที่นายทะเบียนหน่วยงานในการจัดทาฐานข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
16. การจัดทาข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจากับกรมบัญชีกลาง
17. การจั ดทาทะเบีย นคุม บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2)
18. การจัดทาทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาปี
19. การจัดทาทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม กรณีตัดโอนระหว่างภายในหน่ว ยเบิกและ
ข้ามหน่วยเบิก กรณียุบเลิกอัตราว่าง ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
20. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
22. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
23. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
24. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
2. นำงสำวอำรี กระจับเงิน ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๘
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และหั ว หน้ ำ งำน
วำงแผนอัตรำกำลัง กำรกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐำนะ และมีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
3. การควบคุมการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
4. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การจัดทาข้อมูลกาลังคนภาครัฐ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
6. การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7. การจัดทาข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
8. การจัดกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว
9. การก าหนดต าแหน่ ง ปรั บ ระดับ ชั้ นงาน และเปลี่ ยนสายงานชื่อ ตาแหน่ ง และกลุ่ มงาน
ลูกจ้างประจา
10. การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังพนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
11. การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจา
13. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
14. ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

-๑๘15. ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
16. ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
17. ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
18. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
19. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20. งานโครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
21. การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล (ตัวชี้วัด)
22. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
23. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
24. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาดับที่ 1
25. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวขวัญใจ พูนสะผล กรณี
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
26. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงสำวปำริชำติ วัดแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๙
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง และมีหน้ำทีร่ ับผิดชอบงำน ดังนี้
1. การขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกทุกรณีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจา
2. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
4. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
5. การคั ดเลื อกข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์
6. การคัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และระดับอาวุโส
7. การคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
8. การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ
หน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
9. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

-๑๙10. การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการและพั ฒ นาข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
11. การประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง ระดั บ ชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง
12. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. การรั บโอนพนั กงานส่ วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
16. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
17. การย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) และ (2)
18. การเปลี่ยนตาแหน่งเพื่อให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
19. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และผู้รักษาการในตาแหน่ง
20. การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
22. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
23. การสรรหาพนักงานข้าราชการ และการลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
24. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
25. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
26. ปฏิบั ติห น้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่มบริห ารงานบุคคล ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาดับที่ 2
27. ให้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ แทนนางสาวธิด า เลิ ศ ปรีช านุกู ล และนางสาวขวัญใจ พูนสะผล
ตามลาดับ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
28. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นำงสำวสุพัตรำ หงอกชัย ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 24
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งครู
2. การเลื่อนเงิน เดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
3. ทาหน้าที่นายทะเบียนหน่วยงานในการจัดทาฐานข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
4. การจัดทาข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจากับกรมบัญชีกลางของจังหวัด
สระบุรี

-๒๐5. การจัดทาข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูระหว่างปีและ
ประจาปีของจังหวัดสระบุรี
6. การจัดทาข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างปีและ
ประจาปีของจังหวัดสระบุรี
๗. การจัดทาข้อมูลในระบบบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาเดือน ระหว่างปี และประจาปีของจังหวัด
สระบุรี
๘. การจัดทาข้อมูลในระบบบัญชี ตัดโอนอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจา ข้ามหน่วยเบิก
และภายในหน่วยเบิก ของจังหวัดสระบุรี
9. การจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม บัญ ชี ถื อ จ่ ายเงิ น เดือ นข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ประจาปี ตาแหน่งครู จังหวัดสระบุรี
10. การจัดทาทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม กรณีตัดโอนระหว่างภายในหน่ว ยเบิกและ
ข้ามหน่วยเบิก กรณียุบเลิกอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
11. การขอรับเงินรางวัลประจาปี
12. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
๑3. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
กรณีพเิ ศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
14. การแก้ไขคาสั่งการขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๑5. การขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
16. การขอรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
17. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
18. การรับ – จ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
19. จัดทาทะเบียนคุมการรับ – จัดสรร ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
20. จัดทาทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
21. การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
22. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
23. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
24. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
25. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
26. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาดับที่ 3
27. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุชาดา บรรจง และนางสาวชญานิศ ไชยชิต กรณีไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
28. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๒๑5. นำงสำวธิดำ เลิศปรีชำนุกูล ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ ๒3
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. งานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สาย
งานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานการสอน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
3. ดาเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชานาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาที่ข อรั บ การประเมิน เพื่อ ให้ เ ลื่ อนเป็น วิทยฐานะช านาญการพิเศษในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา – พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาเยอรมัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาจีน
- กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี งานธุรกิจ การออกแบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาบรรณารักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี
- สายงานนิเทศการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
5. การขออนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
และเลื่ อนเป็ นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ นาเสนอ อกศจ. และ กศจ.
(จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี)

-๒๒6. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
7. การจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน
8. การจัดทาวาระการประชุมงานวิทยฐานะเสนอที่ประชุม อกศจ. และกศจ. (จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระบุรี)
9. งานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารหลักฐาน
ตามที่สถานศึกษาส่งมา
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
11. การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
12. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
13.ปฏิบั ติห น้ าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ ม บริห ารงานบุ คคล ในกรณีผู้ อานวยการกลุ่ มไม่อ ยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาดับที่ 4
14. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว และนางสาวขวัญใจ พูนสะผล ตามลาดับ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นำงสำวขวัญใจ พูนสะผล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ปฏิบัติหน้ำที่ และรับผิดชอบงำนดังนี้
๑. การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และข้าราชการบานาญ
๒. การจัดทาบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
๓. การจ้างครูต่างชาติสอนในสถานศึกษา
๔. การขอหนังสือรับรอง ของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1)
(2) ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
๕. การสรรหาพนักงานข้าราชการ และการลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
๖. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
๗. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
8. การขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย นาเสนอ อกศจ. และกศจ. (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี)
9. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
10. การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังพนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
11. จัดพิมพ์ข้อสังเกตของผู้ประเมินวิทยฐานะ
12. การจ้างพนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
13. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
๑4. รับ-ส่งหนังสือโดยระบบ My Office ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

-๒๓๑5. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล
๑6. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑7. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑8. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑9. จัดเตรียมห้องประชุม เอกสาร และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20. การจัดทาข้อมูลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
21. ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน นางสาวปาริ ช าติ วั ด แก้ ว และนางสาวธิ ด า เลิ ศ ปรี ช านุ กู ล
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นำงสุชำดำ บรรจง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ปฏิบัติหน้ำที่ และรับผิดชอบงำนดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ “นายทะเบียน” ตามโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล
๒. การจัดทาบัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
๓. การจัดทาข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่ าจ้างประจากับกรมบัญชีกลางของ
จังหวัดปทุมธานี
๔. การจัดทาข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู ระหว่างปีและ
ประจาปีของจังหวัดปทุมธานี
๕. การจัดทาข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระหว่างปีและประจาปีของจังหวัดปทุมธานี
๖. การจัดทาข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างปีและ
ประจาปีของจังหวัดปทุมธานี
๗. การจัดทาข้อมูลในระบบบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะ ประจาเดือน ระหว่างปี และประจาปี
จังหวัดปทุมธานี
๘. การจัดทาข้อมูลในระบบบัญชีตัดโอนอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจา ภายในหน่วยเบิก
และข้ามหน่วยเบิก ของจังหวัดปทุมธานี
9. การขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑0. การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
๑1. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
12. การขออนุญาตลาอุปสมบท
๑3. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิ ง ศพ พระราชทานดิ น และ
พระราชทานหีบศพ
14. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
15. ติดต่อประสาน และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สานักงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล

-๒๔๑๖. จัดเตรียมห้องประชุม เอกสาร และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ของ
กลุ่มบริหารงาบุคคล
๑๗. การจัดทาข้อมูลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
๑๘. รับ-ส่งหนังสือโดยระบบ My Office ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๙. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
๒๐. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานบาเหน็จความชอบ
๒๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒๒. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพัตรา หงอกชัย และนางสาวชญานิศ ไชยชิต ตามลาดับ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. นำงสำวนภำภรณ์ สุขสวัสดิ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ปฏิบัติหน้ำที่ และรับผิดชอบงำนดังนี้
1. รับ-ส่ง หนังสือภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยระบบ My Office
2. การไปอบรม ประชุม สั ม มนา ของข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไปอบรม ประชุม สัมมนา ของข้าราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
4. การเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจา
5. การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจา
6. การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. การอนุญาต อนุมัติ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาไปราชการ
8. การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9. ประสานงานกั บ กลุ่ ม งาน หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในงานธุ ร การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานอัตรากาลัง
11. งานส ารวจ และรวบรวมข้ อ มู ล การวางแผนอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
12. การรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
13. งานสารวจข้อมูลการพัฒนาครู (PLC หรือ TEPE Online )
14. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา 15. จัดเตรียมห้องประชุม เอกสาร และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมของ
ทกลุ่มบริหารงานบุคคล
16. การจัดทาข้อมูลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS

-๒๕17. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอารี กระจับเงิน และนางสาวชญานิศ ไชยชิต ตามลาดับ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. นำงสำวชญำนิศ ไชยชิต เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนดังนี้
1. การจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
2. การจัดทาทะเบียนคุมแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16
3. การจัดส่ง – ตอบรับ แฟ้มทะเบียนประวัติ กรณีย้ายหรือโอน
4. การจัดส่งแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
ที่ออกจากราชการทุกกรณี ให้กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
5. การจัดทาข้อมูลบันทึกการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในทะเบียน
ประวัติ
6. การลงรายการเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติ
7. การสารวจวันลา และบันทึกวันลาประจาปีในทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
8. การบั น ทึก รายการของผู้ ได้รับชั้ น เครื่องราชอิส ริย าภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาลง
รายการ ในทะเบียนประวัติ
9. การเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติ
10. การเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
11. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
12. การให้ บริ การส าเนาทะเบี ยนประวั ติ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและ
ลูกจ้างประจา
13. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
14. การขอแก้ไขคาผิดของคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว และหรือชื่อสกุลในราชกิจจานุเบกษา
15. การตรวจรับ – นาจ่าย ประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา
16. รับ-ส่งหนังสือโดยระบบ My Office ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑7. ประสานงานกั บ กลุ่ ม งาน หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในงานธุ ร การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑8. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑9. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
20. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
21. จัดเตรียมห้องประชุม เอกสาร และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22. การจัดทาข้อมูลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC และ HRMS
23. ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพัตรา หงอกชัย และนางสาวสุชาดา บรรจง ตามลาดับ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๒๖กลุ่มนโยบำยและแผน
๑. นำงสำวกั ญญำลั กษณ์ กุ ลโสภิ ต ต ำแหน่ ง นัก วิเ ครำะห์น โยบำยและแผนช ำนำญกำรพิ เ ศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๓0 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ขอบข่ำยภำรกิจงำนดังนี้
1. กาหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ตามขอบข่ายภารกิจ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม เพื่อพัฒนางานของกลุ่ม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม ให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เสนอความเห็น รายงานและให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่
5. ควบคุม ตรวจสอบ กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย
6. ปฏิบัติงานพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
7. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบให้ครอบคลุม
ทั้งจังหวัด โดยมีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
8. ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง ยุบรวมสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน
9. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดตั้ง จัดสรร และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ
๑0. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานการด าเนิ น การ
ตามโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ให้มีประสิทธิภาพ
11. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย การสารวจและรายงานข้อมูลงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของสานักงานเขตและงบประมาณรายจ่ายจัดทารายงานผลการ
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
12. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณศึกษานโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งงบประมาณ จัดทาคาของบประมาณประจาปี
13. การโอนเปลี่ ย นแปลงและการใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
14. จัดทาคู่มือการบริหารงบประมาณ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน
15. จัดทาทะเบียนการได้รับเงินงบประมาณ การอนุมัติเงินประจางวด
16. กากับติดตามการบริหารงบประมาณ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
ศึกษาวิเคราะห์ กากับติดตามผลการบริหารงบประมาณ
17. จัดทาคู่มือการจัดตัง้ /จัดสรร/การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สถานศึกษา
18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๗2. นำยปองพล ธวัลหทัยกุล ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ชำนำญกำร) ตำแหน่งเลขที่
อ ๓1 ขอบข่ำยภำรกิจงำนดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณ
1.1 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
ปรับปรุงซ่อมแซม)
1.2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราว และสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น/อิสลาม
- เสนอขอติดตั้งระบบไฟฟ้า – ระบบประปา (ยกเว้นการติดตั้งในอาคารครั้งแรก)
เสนอซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ,ครุภัณฑ์
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา
- ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการตรวจสอบวินัยข้าราชการ
- การจัดตั้ง เสนอของบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนใน
ฝัน และโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
การเสนอของบประมาณกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ ให้กับ สพม. และสถานศึกษาใน
สังกัด
- การจั ดสรรงบประมาณให้ กับผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว หรือสถาน
ประกอบการ
- การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เงินอุดหนุน
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารสานักงาน (งบประจา) และงบพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
- การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงานค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ รายการค่าจ้าง
ครูธุรการ รายการค่าจ้างครูรายเดือน (ครูวิกฤต)
การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
โครงการคืนครูให้นักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในฝัน
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
1.4 เงินอุดหนุน
- การจั ดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว /นักเรียน
ยากจนขาดแคลน/ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอก)
1.5 งบประมาณอื่นที่สานักงานเขตได้รับการจัดสรร
1.6 การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา)

-๒๘2. งานจัดตั้งเสนอของบประมาณ
2.1 การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี
2.2 งานวิเคราะห์ การจัดตั้ง การเสนอของบประมาณให้กับนักเรียน โรงเรียนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ
3. งานจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียน
4. ดูแลระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
https://e-budgetjobobecin.th/ (โครงการบัญชีขั้นพื้นฐาน)
5. งานการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
6. ปฏิบั ติ งานร่ ว มกั บ หรื อสนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แผนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลาดับที่ 1
3. นำงสำววันเพ็ญ แตงงำม ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 35 ปฏิบัติ
หน้ำที่ที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4. นำงสำวขวัญหทัย แพฟืน ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ชำนำญงำน) ตำแหน่งเลขที่ อ ๓6
ขอบข่ำยภำรกิจงำนดังนี้
๑. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๒. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ รายละเอี ย ดประเด็ น การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๓. การประสานติดตาม กากับ ตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสานักงานจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
๔. จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ
๕. วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเสนอผู้มีอานาจพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
8. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โปรแกรม emes )

-๒๙11. ดูแลระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
https://e-budgetjobobecin.th/ (โครงการบัญชีขั้นพื้นฐาน)
12. จัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
13. ศึ กษา วิเคราะห์ การนาระบบเครือข่า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ใ น
การปฏิบัติงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการ
14. งานรั บ - ส่ ง หนั งสื อราชการตามระบบที่กาหนด พัฒ นากากับดูแลการรับ - ส่ ง หนังสื อ
ราชการด้วยระบบ My office กลุ่มนโยบายและแผน
15. ตรวจสอบการรั บ -ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ของกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุม
การรับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่ม
16. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
17. สรุปและประเมินผลการใช้ระบบรับ - ส่ง หนังสือราชการ เป็นข้อมูลพัฒนาระบบงาน
18. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
19. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
20. ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงสำวพรชนก เครือโชติ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร อัตราจ้างโรงเรียนคณะราษฎร์บารุง ปทุมธานี
ช่วยราชการ สพม.4 ขอบข่ำยภำรกิจงำน ดังนี้
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ศึกษาผลการดาเนินงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนาสานักงานเขต วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ทั้ง
ด้านปริ ม าณและคุณ ภาพของส านั ก งานเขตและสถานศึก ษา ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจั ยการจั ดและพั ฒ นา
การศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขต จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กั บ สภาพแวดล้ อ มและความต้ อ งการ น าเสนอนโยบาย จุ ด เน้ น และเป้ า หมายต่ อ กศจ. พิ จ ารณา
การเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชน และติดตามประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
2. งานจั ด ท าแผนพัฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ศึก ษารายงานข้อ มู ล สารสนเทศเกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขต วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประเมินสถานภาพของสานักงานเขต การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ า ประสงค์ และค่ า นิ ย มของส านั ก งานเขต การก าหนดกลยุ ท ธ์ จัด กรศึ ก ษาของเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
การกาหนดผลผลิต ผลลั พธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ นาเสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ กศจ. เพื่อขอความเห็นชอบ
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ศึกษารายละเอียดนโยบายและงบประมาณ ทบทวน
กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแผน การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา จัดทารายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจาปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน สนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

-๓๐4. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบที่เกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ โอกาส
การเข้าถึง จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อ กศจ.
5. การจัดทาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา
6. การติดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ น พื้น ฐาน ศึกษาวิเ คราะห์ รายละเอีย ดนโยบาย กลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บัติก ารประจาปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตาม
ให้ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผน
7. จัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
8. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มนโยบายและแผน
9. ดูแลระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
https://e-budgetjobobecin.th/ (โครงการบัญชีขั้นพื้นฐาน)
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยณภัทร ทองธรรมชำติ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร อัตราจ้างโรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอบข่ำย
ภำรกิจงำนดังนี้
๑. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานงานของกลุ่มและการวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติ
๒. รวบรวมและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของกลุ่มนโยบายและ
แผน สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
๓. ออกแบบวิ ธี ก ารน าเสนอ ในรู ป แบบเอกสารและระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
๔. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล, พัฒนานวัตกรรม,และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
5. การดาเนินการจัดสรรงบประมาณอื่นที่สานักงานเขตได้รับการจัดสรร
6. การจัดสรร,จัดตั้ง งบประมาณของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. การจัดสรร, จัดตั้ง รายงานการใช้งบประมาณค่าตอบแทนของพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบ set
7. งานจัดทาเอกสารของกลุ่มนโยบายและแผนที่ใช้ในการเผยแพร่
8. ดูแลระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
https://e-budgetjobobecin.th/ (โครงการบัญชีขั้นพื้นฐาน)
9. จัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
10. ดู แ ล ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและกลยุ ท ธ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โปรแกรม emes )

-๓๑11. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สานักงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
เสมอ
12. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มนโยบายและแผน
13. ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นำยสุรพล สุวรรณแสง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 37
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงานตามภารกิจ
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
1.2 วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.4 พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.5 ตรวจสอบและกลั่ น กรองงานในกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.7 ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษา ตรวจพิ จ ารณากลั่ น กรองงานของบุ ค ลากรใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๑.8 กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.9 กากับ ติดตาม ดูแล ให้คาปรึกษางาน ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สาร
เสพติดและส่ งเสริ มป้ อ งกั น แก้ ไขและคุ้ ม ครองความประพฤตินั กเรี ยนและนัก ศึกษารวมทั้ งระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
1.10 ประสานการดาเนินงานภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.11 รายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.12 กรณีผู้อานวยการกลุ่ม ไปราชการ/ภารกิจ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมาย
ให้นางสาววิสาขา เบ้าทอง นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล นายอาทิตย์ เงินมาก และนางสาวลาภู สัพโส
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ
1.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๓๒๒. นำงสำววิสำขำ เบ้ำทอง ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 38
ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก มีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
๒.๑.๒ งานส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
(๑) แผนการรับนักเรียนประจาปี
(๒) การอนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ
(๓) การประกันโอกาสทางการศึกษา
๒.๑.๓ การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
๒.๑.๔ การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
๒.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถานบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๒.๒.๑ การจัดทาทะเบียนนักเรียน
๒.๒.๒ การจัดทาทะเบียนวัดประเมินผล
๒.๒.๓ การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน
๒.๒.๔ การจัดทาแผนการเรียนรายบุคคล
๒.๒.๕ การพิจารณาอนุญาตและยกเลิกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว
ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ
๒.3 งานข้อมูลด้วยโปรแกรม SET (นักเรียนพิการเรียนรวม)
2.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
2.5 งานปฏิ บั ติห น้ าที่ เ ป็น นายทะเบีย นการศึ ก ษา ของส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 4
๒.6 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
๒.7 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.8
งานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องตามคาสั่งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย
2.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ลาดับที่ ๑
2.10 ให้ป ฏิบัติหน้ าที่แทนนางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีส กุล นายอาทิตย์ เงินมาก และ
นางสาวลาภู สัพโส ตามลาดับ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๓๓3. นำงสำววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 40
ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก มีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
3.1 ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
3.1.๑ งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
3.1.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3.1.3 งานจัดค่ายทักษะชีวิต
3.1.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.2 งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
3.4 งานส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ต่างๆ ทั้งมูลนิธิ ภาครัฐ
และเอกชน
3.5 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
3.6 งานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
3.7 การส่งเสริมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
3.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3.9 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
3.10 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.11 งานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย
3.12 ปฏิบั ติห น้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ ม กรณีที่ผู้ อานวยการกลุ่ มไม่อยู่ หรือไม่ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ลาดับที่ 2
3.13 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาววิสาขา เบ้าทอง นายอาทิตย์ เงินมาก และนางสาวลาภู
สัพโส ตามลาดับ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.14 ปฏิบั ติงานตามภาระหน้าที่ของตาแหน่งนักวิชาการศึ กษา ปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 43
ข้อ 6.4 – 6.8 (ภาระการมอบหมายให้ปฏิบัติงานข้อนี้ ให้สิ้นสุดลงเมื่อมีบุคลากรมาดารงตาแหน่งเลขที่ อ.43)
3.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสำวลำภู สัพโส ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 41
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา และมีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของนักเรียนนักศึกษา
4.1.2 การดาเนินงานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4.1.2 งานข้อมูลโปรแกรม NISPA
4.1.3 งานข้อมูลกาลังพล
4.1.4 งานข้อมูลโปรแกรม CATAS
4.1.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-๓๔4.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษต่างๆ
4.2.1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
4.2.2 การด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ และพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
4.2.3 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
4.3 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
4.4 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
4.5 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.6 งานจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ล ะเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย
4.7 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ลาดับที่ 4
4.8 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาววิสาขา เบ้าทอง นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล และนาย
อาทิตย์ เงินมาก ตามลาดับ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.9 ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 43
ข้อ 6.1 - 6.3 (ภาระการมอบหมายให้ปฏิบัติงานข้อนี้ ให้สิ้นสุดลงเมื่อมีบุคลากรมาดารงตาแหน่งเลขที่ อ.43)
4.10 งานกากับ ดูแล การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำยอำทิตย์ เงินมำก ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 42
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา และมีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
5.1 งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
5.1.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
5.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
5.1.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
5.1.4 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
5.1.5 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา
5.3 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
5.4 การดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.5 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พ.ส.น.)
5.6 งานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ (โปรแกรม CCT)
5.7 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.8 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
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งานจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ล ะเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รั บ

มอบหมาย
5.10 งานประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.11 ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของตาแหน่งเลขที่ อ.44 ข้อ 7.1 - 7.2 (ภาระการ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานข้อนี้ ให้สิ้นสุดลงเมื่อมีบุคลากรมาดารงตาแหน่งเลขที่ อ.44)
5.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ....-ว่ำง- (มีเงิน)....ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 43
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา และมีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
6.1 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6.1.๑ งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
6.1.2 งานที่เกี่ยวกับโรงเรียนในพระราชดาริ/โรงเรียนพระราชทาน
6.2 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2.๑ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2.๒ งานส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6.3.1 งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
(๑) งานคัดเลือกนักเรียนรับทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) งานคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิต่างๆ และทุนการศึกษาอื่นๆ
(๓) งานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
6.3.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
6.3.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
6.4 งานวิเทศสัมพันธ์
6.5 งานประสานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ
6.6 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
6.7 งานนักเรียนทุน เอเอฟเอส และทุนต่างประเทศอื่นๆ
6.8 งานติดตามประเมินผล พัฒนาและรายงานโครงการต่างประเทศ ทุน และสารสนเทศ
6.9 งานดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.10 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
6.11 งานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย
6.12 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๓๖7. ...(ว่ำงมีเงิน).....ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน/ชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ 44
ขอบข่ายภารกิจงานดังนี้
7.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
7.๒ งานการเงินของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
7.๒.๑ เร่งรัดติดตามการส่งเงินบารุงผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี
7.๒.๒ จัดทาทะเบียน บัญชี ควบคุมรายรับ–รายจ่ายการส่งเงินบารุงลูกเสือของสานักงานเขต
7.๒.๓ นาฝาก นาส่งเงินบารุงลูกเสือสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.4 งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการลูกเสือที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
7.3 งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.4 งานกากับ ดูแล การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.5 วางแผนการทางานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาหรับงานที่รับผิดชอบ
7.6 งานจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ล ะเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รั บ
มอบหมาย
7.7 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำยยุทพลธ์ สีสันต์ ....ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรโรงเรียนธัญรัตน์ ช่วยรำชกำร ปฏิบัติงำนตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน/ชำนำญงำน (ตำแหน่งว่ำง มีเงิน) ตำแหน่งเลขที่ อ 45 มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 งานการศึกษานอกระบบ
8.1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
8.1.2 ส่งเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาในระบบได้ ไปศึกษาที่ กศน.
8.2 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
8.2.๑ การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
8.2.๒ การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
8.2.๓ การตรวจสอบวุฒิ
8.2.4 การรับรองความรู้เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
8.2.5 การซื้อแบบพิมพ์
8.3 รับ – ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการ
8.3.1 ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ -ส่งหนังสือของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษากับโรงเรียนในสังกัดด้วยระบบ MY-office
8.3.2 รั บ หนั งสื อ เข้าจากสารบรรณกลางในทะเบียนคุมของกลุ่ มส่ งเสริมการจั ด
การศึกษา
8.4 งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
8.5 พัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

-๓๗8.6 ศึกษาวิเคราะห์วางแผน จัดระบบสารสนเทศและการบริการงานของกลุ่ม
8.7 งานอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
8.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.9 งานจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ล ะเรื่องตามคาสั่ งทุกเรื่อง และหรือเรื่องที่ได้รั บ
มอบหมาย
8.10 งานประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8.12 ประสานกับกลุ่มงานอื่นภายในสานักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
8.13 งานกากับ ดูแล การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นำยนิคม กกขุนทด ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบงำน หัวหน้างานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่ม
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการ
จัดการศึกษาศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนิเทศกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตปิยมิตร โดยมี ขอบข่ายภารกิจงาน มีดังนี้
๑.1 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1.1.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๑.2 กลุ่ ม งำนเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ
1.2.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.2.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.1.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.3 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1.3.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-๓๘1.4 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.4.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
1.4.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.4.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.5 ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๑.6 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตปิยมิตร
จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนธัญบุรี
๒) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
๓) โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๔) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๕) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
๑.7 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นำงกอบแก้ว สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รั บผิดชอบงำน รองหั ว หน้ากลุ่ มนิเทศ
ติด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึก ษา หั ว หน้า กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) และ นิเทศกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา โดยมีขอบข่ายภารกิจงาน มีดังนี้
๒.1 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.1.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.1.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.2 กลุ่ ม งำนเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ
2.2.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2.2.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2.2.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2.3 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒.3.๑ งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถ พิเศษ

-๓๙๒.3.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.4 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2.4.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4.๒ งานส่ งเสริ มสนั บสนุ น เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้ นที่การศึ กษา สถานศึกษาหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
2.4.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.๔.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.5 ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งำนแนะแนว)
๒.6 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตปทุมเบญจำ
จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๒. โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง ปทุมธานี
3. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
5. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบารุง”
๒.7 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นำงสำวสุพัตรำ เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ รับผิดชอบงำน รองหัวหน้ากลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี และนิ เทศกากับ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึ กษา
โรงเรียนในสหวิทยาเขตปัญจภาคี สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี โดยมีขอบข่ายภารกิจงานมี ดังนี้
3.1 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
3.๑.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3.1.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3.1.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3.2 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๓.2.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.2.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.2.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.2.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
3.3 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.3.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
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เกี่ยวข้อง และชุมชน
3.3.๓งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
3.3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓.4 ศึกษำนิเ ทศก์ ประจ ำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
๓.5 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตปัญจภำคี
จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
๒) โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
๓) โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
๔) โรงเรียนดอนพุดวิทยา
๕) โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
3.6 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตพระพุทธบำทเมือง
สระบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน
๑) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๒) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
๓) โรงเรียนพระพุทธบาท“ พลานุกูลวิทยา”
๔) โรงเรียนหนองโดนวิทยา
๕) โรงเรียนสุธีวิทยา
๓.7 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4. นำงเพชรำภรณ์ อยู่นำน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ รับผิดชอบงำน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ รับผิดชอบงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม และนิเทศกากั บ ติ ดตาม และประเมิน ผลการจั ด
การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช โดยมีขอบข่ายภารกิจงาน มีดังนี้
4.1 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
4.1.๑ งานส่ ง เสริ มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวัย การศึก ษาพิ เศษ ผู้ ด้อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
4.1.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
4.2 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
4.2.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.2.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
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4.2.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
4.3 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4.3.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
4.3.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
4.3.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
4.3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.4 ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม และงำนห้องสมุด
4.5 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตสัตตบงกช
จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนปทุมวิไล
๒) โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
๓) โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานี
๔) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
๕) โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
๖) โรงเรียนบัวแก้วเกษร
4.6 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. นำยธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ รับผิดชอบงำน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
พัฒ นาสื่ อ และนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา กลุ่ ม งานส่ ง เสริม พัฒ นาระบบประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา และงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ
นิเทศกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตรสระบุรี สหวิทยา
เขตบูรพาสระบุรี โดยมีขอบข่ายภารกิจงานมีดังนี้
5.1 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5.1.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5.2.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.2.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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๕.3.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.3.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5.4 ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ
5.5 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตเบญจมิตรสระบุรี
จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
๒) โรงเรียนหนองแซงวิทยา
๓) โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
๔) โรงเรียนหินกองวิทยาคม
๕) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
5.6 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตบูรพำสระบุรี
จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนแก่งคอย
๒) โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
๓) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
๔) โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
๕) โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
๖) โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
5.7. งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
6. นำยวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล ศึกษานิเทศก์ชานาญการ รับผิดชอบงำน หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนิเทศกากับ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพ-รัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ โดย
มีขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
6.1 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
6.1.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
6.1.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และชุมชน
6.1.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
6.1.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

-๔๓6.2 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
6.2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
6.2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
6.3 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
6.3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
6.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
6.3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
6.3.4 งานทดสอบทางการศึกษา
6.4 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6.4.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.5 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖.5.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.5.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.5.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.5.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6.6 ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
6.7 นิเทศกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสหวิทยำเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
2) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
4) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
5) โรงเรียนธัญรัตน์
6) โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
6.7 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มกฎหมำยและคดี
1. นำยเชำวลิตร บัวสำร ตำแหน่งนิติกรชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 31 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
1.2 ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.3 ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

-๔๔1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1.8 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
1.11 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
- ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. นำงสำวกัน ต์ กมล สุวรรณ์ รงค์ ตำแหน่ง นักทรั พยำกรบุค คลชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 20
ปฏิบัติหน้ำที่นิติกร มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ ดังนี้
2.๑ การส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย สาเหตุ ก ารกระท าผิ ดวิ นั ย การเสริ มสร้ า งวิ นัย จริ ยธรรมให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
ให้คาปรึกษา แนะนาเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ กษามี ก ารเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย และการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.๒ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
2.2.1 การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
2.2.2 การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยร้ายแรง
2.2.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
2.2.4 ตรวจสอบส านวนการสอบสวน พิจารณาพยานหลั กฐาน และเสนอความเห็ น
เพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัย
อย่างร้ายแรง
2.๒.๕ ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัย ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
2.2.6 จั ด ท าสรุ ป รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานการด าเนิ น การทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนองต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงาน
บังคับบัญชา

-๔๕2.2.8 จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดาเนิน การทางวินัยและการลงโทษทาง
วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.๓ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
2.4 การร้องทุกข์
2.5 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
2.6 การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
2.๗ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเชาวลิตร บัวสาร กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.๘ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย และปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำยธีรพงศ์ ภูมิโมไนย อัตรำจ้ำงโรงเรียนหอวังปทุมธำนี ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนวินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ ดังนี้
3.๑ การส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
ให้คาปรึกษา แนะนาเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย และการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.๒ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.๓ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
3.4 การร้องทุกข์
3.5 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
3.6 การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
3.7 การประสานงานกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
ของกลุ่มกฎหมายและคดี
3.๘ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย และปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. นำงสำวดำรินทร์ บุญฤกษ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 48 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ขอบข่ำยภำรกิจงำนดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑.๑ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กากับดูแล
๑.๑.๒ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลประหยัดของการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร

-๔๖๑.๑.๓ ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี และการดาเนินงานต่าง ๆ
๑.๑.๔ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ
ของทางราชการ
๑.๑.๕ ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
๑.๒ ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุม กากับดูแลให้การดาเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๑.๓ ตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑.๓.๑ ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงสาธารณะ
๑.๓.๒ ประเมินระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุ่มงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
๑.๓.๓ ตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)
๑.๓.๔ ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
๑.๓.๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กาหนด
๑.๓.๖ ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
๑.๔.๑ การตรวจสอบการดาเนินตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
๑.๔.๒ การตรวจสอบการเงินการบัญชี
๑.๔.๓ ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
๑.๔.๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
๑.๔.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กาหนด
๑.๔.๖ ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 รับ – ส่งหนังสือโดยระบบ My-Office ของหน่วยตรวจสอบภายใน
1.6 ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
1.7 จัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม/อบรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นำงเพ็ญศรี ศิริวรรณ นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้คาปรึกษา เร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการ ติดต่อประสานงานวินิจฉัย และวางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่ม และ ปฏิบัติหน้าที่งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

-๔๗2) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
5) พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6) ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7) ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงสำววันเพ็ญ แตงงำม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.
3) พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
4) พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5) ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

(นางงามพิศ ลวากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

