คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ที่ 171 / 2565
เรื่อง การมอบหมายงานและการมอบอํานาจใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
*****************************************
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ไดมีคําสั่งที่ 129/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายงานและการมอบอํานาจใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ไปแลว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 34 (1) มาตรา 37 มาตรา 45 (5) และมาตราที่ 53 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงใหยกเลิก คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คําสั่งที่ 129/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายงาน ให
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
และใหใชคําสั่งนี้แทน โดยใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบภารกิจ
งาน ตามรายละเอียด ดังนี้

กลุมอํานวยการ
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของกับระบบบริหารองคการ การ
ประสานงาน และใหบริการ สนับสนุน สงเสริมใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หนาที่ ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ
อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยาง
สะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพแลถะประสิทธิผล ซึ่งมอบหมายใหบุคลากรมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นางนันทนา ภิรมยภู นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (อ 1) ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 วางแผน ควบคุม กํากับ เรงรัด และติดตามการปฏิบัติงานของกลุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและทันตามระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสังการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ และหนังลือสั่งการที่เกี่ยวของกอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี และผูอํานวยการสํานักงาบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
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1.4 ควบคุมดูแลการจัดสํานักงาน อาคารสถานที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย การขอใชสถานที่
และความปลอดภัยตางๆ
1.5 การจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ปฏิบัติราชการของชาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานอัตราจาง
1.6 งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 งานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
1.8 ใหบริการและอํานวยความสะดวกตอผูมาติดตอราชการ
1.9 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดในภาครัฐ
1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. นางพิกุล แสงนอย ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (อ. 2) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 งานประชุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานประชุมผูบริหารสถานศึกษา
2.4 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 งานการจัดทําหนังสือราชการ
2.6 งานสวัสดิการ สพฐ. (กฐินพระราชทานและกฐินหนวยงานราชการอื่น และหนวยงานภายในสังกัด)
2.7 งานเบิกคาใชจายตางๆของกลุมอํานวยการ
2.8 งานการขอใชหองประชุมสํานักงาน
2.9 ใหบริการการอํานวยความสะดวกตอผูมาติดตอราชการ
2.10 หนังสือราชการที่ไมเขากลุมใด
2.11 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
2.12 งานการยืมหนังสือราชการงานการทําลายหนังสือราชการ
2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาวนพมาส สายน้ําปราณ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (อ.3) มีหนาที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้
3.1 งานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.2 งานควบคุมดูแลการจัดหา การซอมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน
3.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3.4 งานประสานงานดานอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
3.5 งานขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย
3.6 งานประสานขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ
3.7 งานการขอใชหองประชุมสํานักงาน
3.8 หนังสือราชการที่ไมเขากลุมใด
3.9 หนังสือแจงเวียนอื่นจากจังหวัด ที่ไมเขากลุมใด
3.10 งานจําหนายสิ่งของและวัตถุมงคลตาง ๆ ที่มาจากหนวยงานภายนอก
3.11 งานเลือกตั้งทั่วไป และงานเลือกตั้งทองถิ่น
3.12 การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ และคัดเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.13 งานสวัสดิการสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู
- รับรองเงินเดือนเพื่อกูเงินโครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยของ ธอส.
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3.14 งานใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
3.15 ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4 นางสาวณัฐณิชา แกวมรกต ตําแหนงนักประซาสัมพันธปฏิบัติการ (อ.4) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธ
1.1 จัดทําแผน/โครงการประซาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.2 งานสรางเครือขายการประซาสัมพันธ
1) การสรางเครือขายภายนอกองคกร
- แตงตั้งเจาหนาที่เครือขายประซาสัมพันธภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา โดยทําการอบรมและแตงตั้ง
เครือขาย ประซาสัมพันธจากสถานศึกษาในสังกัด
- การจัดทําทะเบียนเครือขายประซาสัมพันธ เผยแพรใหนักเรียนประชาสัมพันธและสถานศึกษา ใช
ประโยชนในการติดตอเพื่อสารและสงขาวสารประชาสัมพันธ
- การกําหนดรูปแบบการติดตอประสานงานการสงขอมูลขาวสารเพื่อการประซาสัมพันธ
- การกําหนดบุคลากรรับผิดชอบ การประสานงานเครือขายประชาสัมพันธ
- การสรางกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ โดยยึดหลักการมีสวนรวมซองเครือขายประชาสัมพันธ
- การกําหนดรูปแบบการติดตอประสานงาบการสงขอมูลขาวสารเพื่อการประซาสัมพันธ
- การตรวจสอบประเมินผลการประสานงาบเครือขายประซาสัมพันธและปรับปรุงรูปแบบการติดตอ
ประสานงานเปนระยะๆ
2) การสรางเครือขายภายในองคกร
- การจัดใหมีเครือขายการประสานงานประซาสัมพันธภายในองคกรซองแตละกลุมงาน
- การจัดทําทะเบียนบุคลากรผูรับผิดชอบงานประซาสัมพันธภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไป
ประสานการเก็บรวบรวมขอมูลและผลงานเพื่อการประซาสัมพันธ
- การพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประซาสัมพันธของกลุมใบสํานักงานเซตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาใหมีความรูความสามารถดําเนินการประซาสัมพันธผลงาน
- การสรางกิจกรรมเสริมการประซาสัมพันธ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขายประซาสัมพันธ
2. การตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงานเครือขายประชาสัมพันธ และปรับปรุงรูปแบบการ
ประสานงานเปนระยะๆงานเผยแพรขอมูลขาวสาร ขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
2.1 การประสานงานกับเครือขายประขาสัมพันธ ในการเก็บรวบรวมขอมูลและผลงานเพื่อการ
ประซาสัมพันธวางแผนการประซาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย ทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประซาซน วิเคราะหสรุป
ประเด็นขอมูลขาวสาร ผลงานและเหตุการณตางๆ เพื่อดําเนินการประซาสัมพันธเซิงรุกและเซิงรับ
2.2 การผลิตขอมูล ขาวสาร เอกสารประซาสัมพันธ ตามเหตุการณเพื่อความเหมาะสม
2.3 การดําเนินการประซาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆ และเครือขายประซาสัมพันธที่เหมาะสม
2.4 การติดตามประเมินผลการประซาสัมพันธเพื่อทราบถึงผลที่ไดรับ นําไปใชเปนขอมูลดําเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาและวางแผนประซาสัมพันธตอไป
3. งานบริการขอมูลขาวสาร
3.1 การจัดระบบขอมูลขาวสารของสํานักงานเซตพื้นที่การศึกษาใหเชื่อมโยง เพื่อใหบริการตอสาธารณ
ซนกับสถานศึกษาและสวนกลาง
3.2 การจัดระบบใหบริหารขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในรูปแบบของ
เอกสาร ขาวสาร สื่อ Web Page และจดหมายอิเลคทรอนิคส รวมทั้งใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูล ขาวสารซองราชการ พ.ศ.2540
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3.3 การใหบริการขอมูล ขาวสาร เพื่อการประซาสัมพันธตอสาธารณะซน
3.4 การตรวจสอบประเมินผลระบบขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสารนําผลการ
ตรวจสอบและ ประเมินไปใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
3.5 จัดระบบขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาหมอบหมาย
5. .....วาง.......ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ(อ.5) นางพิกุล แสงนอย นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่แทน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 งานประชุมผูบริหารสถานศึกษา
5.3 งานการจัดทําคําสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
5.2 เสนอขอใชรถยนตราชการใหกับบุคลากรในสํานักงาน
5.3 ตรวจสอบการใชน้ํามันและลงทะเบียนคุมการใชน้ํามัน
5.4 ขออนุมัติซอม บํารุงรักษารถยนตสํานักงานใหอยูในสภาพใชงานไดดี
5.5 งานใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6.

นางเจตนิพิฐ นิมาภาศ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (อ.6) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ-สง หนังสือราชการผานเว็บไซตดวยระบบ E-office , E-filing , smart Obec
1.2 เปดหนังสือราชการจากเว็บไซต สพฐ. และนําเขาสูระบบ My-Office
1.3 งานรับ -สงระบบงาน My-Office สพม.เพชรบุรี
2. งานอํานวยการ
2.1 งานจัดกิจกรรม 5.ส. สํานักงาน โครงการ 7 ส กิจกรรมปลอดขยะรักษาสิ่งแวดลอม
2.2 งานควบคุมภายในสํานักงาน
3. งานชวยอํานวยการ
3.1 งานการลาควบคุม/ตรวจสอบ ลงทะเบียนวันลาตางๆ ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานอัตรา
จาง ยาม พรอมทั้งสรุป เสนอผูบังคับบัญชารับทราบ
3.2 งานการควบคุมบัญชีลงเวลาและการรายงานมาปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานอัตราจาง พรอมทั้งนําเสนอผูบังคับบัญชาทราบ
3.3 งานขออนุญาตไปราชการของขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
4. งานประสานงาน
4.1 งานประสานขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ เชน จังหวัดเพชรบุรี สหกรณออมทรัพยครู
4.2 งานรัฐพิธี ตางๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และหนวยงานอื่นขอความรวมมือ
4.3 งานจําหนายตาง ๆ งานการกุศลและวัตถุมงคลตางๆ จากหนวยงานอื่นที่ขอความรวมมือ
4.4 งานใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
5. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 การตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕

หมายเหตุ ในกรณีที่นางนันทนา ภิรมยภู ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให นางพิกุล
แสงนอย ,นางนพมาส สายน้ําปราณ นางสาวณัฐณิชา แกวมรกต และนางเจตนิพิฐ นิมาภาศ ปฏิบัติหนาที่แทน
ตามลําดับ หรืออยูในดุลพินิจผูบังคับบัญชาชั้นตน
7.

8.

นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสดิ์ ตําแหนง พนักงานธุรการอัตราจาง รับผิดชอบงานในหนาที่ ดังนี้
7.1 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการภายในภายนอก My Office (สารบัญกลาง)
7.2 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการภายในภายนอก My Office (สารบัญกลุมอํานวยการ)
7.3 สงหนังสือราชการที่ลงรับแลวใหกลุมตางๆ
7.4 ออกเลขคําสั่ง/พิมพสําเนาคําสั่งของทุกกลุมเก็บไวเปนหลักสารบัญกลาง รับ-ออกเลขหนังสือรับรอง
7.5 สงหนังสือราชการผานเว็บไชตของสํานักงาน ดวยระบบ My Office
7.6 รับโทรศัพทสายในและสายนอก
7.7 ลงทะเบียนเกียรติบัตร
7.8 บริการและอํานวยความสะดวกผูมาติดตอราชการ
7.9 จัดเก็บหนังสือราชการ คําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
7.10 งานเวียนหนังสือภายใน จากจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ
7.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับหมอบหมาย

นายสมัชญ ชูจิตต ตําแหนง ชางสี ชั้น 3 โรงเรียนหนองจอกวิทยา ชวยราชการ สพม.เพชรบุรี
ตําแหนงเลขที่ 3308 มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
หัวหนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
8.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูงในการสราง ซอมแซมอาคารเบื้องตน
ประกอบครุภัณฑหรือ สิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซอมแซม
อาคาร เกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
8.2 ควบคุม ดูแล การจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อใชในการจัดงาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงาน
8.3 ชวยเหลือดูแลความเรียบรอยของระบบเครื่องเสียง ซอมบํารุงเกี่ยวกับไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท
โทรสารของสํานักงานใหอยูในสภาพการใชการไดดี อาคาร 1 และ 2
8.4 ปฏิบัติงานในการเปด-ปด อาคาร1-2
8.5 ทําความสะอาดบริเวณภายนอก ภายใน บริเวณรอบอาคาร 1-2 รวมถึงบริเวณโรงจอดรถ
8.6 ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแลบํารุงรักษาตนไม และดอกไมประดับ ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษา
สวนหยอม และ บริเวณอาคาร 1 และ 2
8.7 จัดหองประชุม อาคาร 1 และ 2
8.8 กรณีงานเรงดวนของ สพม.เพชรบุรี ที่ตองจัดหองประชุม หรือสถานที่ เตรียมงานตางๆ ใหชวยกัน
ปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอยโดยไมถือวาเปนบริเวณที่รับผิดชอบของผูใดผูหนึ่ง
8.9 ปฏิบัติงานในการจัดการทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุมดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ
นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
8.10 จัดทําใบนําสงหนังสือราชการ พรอมนําสงไปรษณีย คนที่ ๒ และเดินหนังสือราชการในสํานักงาน
และนอกสถานที่
8.11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
8.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๖

9.

นางลัดดา ศตสังวัตร ตําแหนง พนักงานธุรการ โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี ชวยราชการ
สพม.เพชรบุรี ตําแหนงเลขที่ 2108 มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
9.1 ปฏิบัติงานในการเปด-ปด อาคาร 1 และ 2
9.2 ทําความสะอาดบริเวณภายนอก ภายใน บริเวณรอบอาคาร 1 และ 2 รวมถึงบริเวณโรงจอดรถ
9.3 ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแลบํารุงรักษาตนไม และดอกไมประดับ ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษา
สวนหยอม และ ตัดหญารอบๆ บริเวณอาคาร 1 และ 2
9.4 จัดหองประชุม อาคาร 1 และ 2
9.5 กรณีงานเรงดวนของ สพม.เพชรบุรี ที่ตองจัดหองประชุม หรือสถานที่ เตรียมงานตางๆ ใหชวยกัน
ปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอยโดยไมถือวาเปนบริเวณที่รับผิดชอบของผูใดผูหนึ่ง
9.6 จัดทําใบนําสงหนังสือราชการ พรอมนําสงไปรษณีย คนที่ 1
9.7 ปฏิบัติงานในการจัดการทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุมดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ
นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
9.8 ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
9.9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
9.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

10. นายประมุข นวมเพนียด ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด อัตราจาง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
10.1 ปฏิบัติงานในการเปด-ปด อาคาร 1 และ 2
10.2 ทําความสะอาดบริเวณภายนอก ภายใน บริเวณรอบอาคาร 1 และ 2 รวมถึงบริเวณโรงจอดรถ
และหองน้ําดานขางอาคาร 2
10.3 ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแลบํารุงรักษาตนไม และดอกไมประดับ ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษา
สวนหยอม และ ตัดหญารอบๆ บริเวณอาคาร 1 และ 2
10.๔ การเตรียมหองประชุมเมื่อมีการประชุม ควบคุม ดูแล การใชเครื่องเสียง และอุปกรณหองประชุม
อาคาร 1 และ 2
10.๕ กรณีงานเรงดวนของ สพม.เพชรบุรีที่ตองจัดหองประชุม หรือสถานที่ เตรียมงานตาง ๆ ใหชวยกัน
ปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอยโดยไมถือวาเปนบริเวณที่รับผิดชอบของผูใดผูหนึ่ง
10.6 ชวยเหลือดูแลซอมแซมอาคารเบื้องตน ประกอบครุภัณฑหรือ สิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและ
คอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซอมแซมอาคาร เกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
10.7 ชวยเหลือดูแลความเรียบรอยของระบบเครื่องเสียง ซอมบํารุงเกี่ยวกับไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท
โทรสารของสํานักงานใหอยูในสภาพการใชการไดดี อาคาร 1 และ 2
10.8 ปฏิบัติงานในการจัดการทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุมดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
เบื้องตนของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
10.9 จัดทําใบนําสงหนังสือราชการ พรอมนําสงไปรษณีย คนที่ ๓
10.10 ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
10.11 ดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตั้งแตเวลา 08.00 น – 07.00 น.
10.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
10.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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11. นายบุญรัตน จะงาม ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) อัตราจาง มีหนาที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑1.๑ อยูยามเฝาสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของ ทางราชการ และความเรียบรอย ใน
บริเวณสถานที่ สพม.เพชรบุรี ตั้งแตเวลา ๑7.๐๐ น. – ๐8.๐๐ น.
๑1.๒ ดูแลความสะอาดบริเวณรอบอาคารสํานักงาน ใหสะอาดเรียบรอย
๑1.๓ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑1.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
12. นายยงยุทธ พวงระยา ตําแหนงพนักงานขับรถ อัตราจาง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
12.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาด
รถยนต และแกไขขอขัดของเบื้องตน ในการใชรถดังกลาวปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต สวนกลาง สพม.เพชรบุรี
๑2.๒ ปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานขับรถตามใบขอใชรถยนตราชการ สพม.เพชรบุรี และดูแลความ
เรียบรอยของยานพาหนะ กอนการใหบริการ
12.๓ ตรวจสอบสภาพรถยนตสวนกลางที่รับผิดชอบใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา พรอมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบรอย ทุกวัน กอนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
๑2.๔ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ หรือกอนเลิกงาน
ทุกวันราชการ
๑2.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
13. นายอมรฤทธิ์ ไกแกว ตําแหนงพนักงานขับรถ อัตราจาง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
13.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาด
รถยนต และแกไขขอขัดของเบื้องตน ในการใชรถดังกลาวปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต สวนกลาง สพม.เพชรบุรี
๑3.๒ ปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานขับรถตามใบขอใชรถยนตราชการ สพม.เพชรบุรี และดูแลความ
เรียบรอยของยานพาหนะ กอนการใหบริการ
13.๓ ตรวจสอบสภาพรถยนตสวนกลางที่รับผิดชอบใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา พรอมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบรอย ทุกวัน กอนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
๑3.๔ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ หรือกอนเลิกงาน
ทุกวันราชการ
๑3.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมนโยบายและแผน
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษา
เปนไป ตามนโยบาย และมาตรฐานการการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยเนนความโปรงใส
ทัน สมั ย ความรับ ผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได เกิด ประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผ ล ยึ ดหลั กการมีสว นรว ม การบริห าร
ที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐานสนับสนุน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน วิเคราะห
ดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ
กลุมนโยบายและแผน
1. นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย สงเสริม และพัฒนาการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน
1.๒ ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัด การปฏิบตั ิงานตามภารกิจงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
๑.๓ ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแล และแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผน
๑.๔ เสนอความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและสรุปรายงานตอผูบังคับบัญชา
1.5 รับผิดชอบงานในกลุมนโยบายและแผน ตามภาระงาน ๔ กลุมงาน และ ๑ งาน จํานวน
บุคลากร 4 คน ดังตอไปนี้
- กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
- กลุมงานนโยบายและแผน
- กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
- งานธุรการ
1.6 งานวิเคราะหนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ จุดเนน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัด จังหวัด และสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.7 งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.8 วิเคราะหตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลการดําเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุมนโยบายและแผนใหถูกตอง กอนเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.9 วางแผนและประสานงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และสภาพปญหาความตองการในการจัดการศึกษา
1.10 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา
1.11 งานบริหารงบประมาณ งบบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
1.12 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.13 จัดสรรงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
1.14 บันทึก/ควบคุม รายการการใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
1.15 สรุปการใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารสํานักงานเขตฯ ประจําปงบประมาณ
1.16 วิเคราะหและรายงานการบริหารความเสี่ยงของกลุม นโยบายและแผน
1.17 วิเคราะหและรายงานการควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน
1.18 การติดตามและชวยเหลือการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบแกสถานศึกษา
1.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.20 กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการได มอบหมายให นางสุรัญชนา เกงการคา ปฏิบัติหนาที่แทน
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2. นางสุรัญชนา เกงการคา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
นโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
2.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการจัดการศึกษา งานวิจัยเพื่อ
กําหนด ทิศทางนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.2 จัดทํากรอบยุทธศาสตรนโยบาย จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และเสนอนโยบายกรอบยุทธศาสตร จุดเนนและเปาหมายการจัดการศึกษา
ตอคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อเผยแพรสูการปฏิบัติตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน
2.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2.4 จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตรและ กศจ.
2.5 การปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.6 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
2.7 การจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน โอนสถานศึกษา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
2.8 การจัดทําแผนชั้นเรียน
2.9 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน
2.10 รายงานผลตามนโยบายเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร นโยบายกระทรวงศึกษาธิการตอ
ผูตรวจราชการกระทรวง / ศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการภาค และ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2.11 งานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น/และหนวยงานอื่น
2.12 วิเคราะหและรายงานประเด็นตัวบงชี้ของกลุมนโยบายและแผน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
2.13 งานรายงานควบคุมภายในตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
2.14 เขารวมประชุมแทน และหรือปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ใน
สวนของงานนโยบายและแผน กรณีลา ติดราชการ หรือไมสามารถเขารวมประชุมได
2.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
2.16 กรณีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มอบหมายให นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท ปฏิบัติหนาที่แทน
กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3. นางสุนันทา ลอยเจิ่ง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามยุทธศาสตร นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนงานโครงการและการใชจายงบประมาณในสวน
ของหนวยงานอื่น
3.3 การเรงรัดติดตามการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสวนงานประจํา
คาครุภัณฑ สิ่งกอสราง คาตอบแทนใชสอย เงินอุดหนุนและเงินนอกงบประมาณ
3.4 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลดานงาน นโยบาย, แผนงาน, โครงการและการใชจาย
งบประมาณในสวนของงบประมาณราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ (รายไตรมาส)
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3.5 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ (สพฐ.)
3.6 รายงานการบริหารความเสี่ยงของกลุมนโยบายและแผน
3.7 รายงานการควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน
3.8 รายงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
3.9 การรายงานขอมูลสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e-MES)
3.10 จัดทําเอกสารรูปเลมสรุปการรายงานจากระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ และระบบติดตาม
จากสํานักงานติดตามและประเมินผล สพฐ.
3.11 ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.12 กรณีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มอบหมายให นางวรรณา จิตกระแส ปฏิบัติหนาที่แทน
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
4. นางวรรณา จิตกระแส ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
วิเคราะหงบประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 วางแผนวิเคราะหและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
สําหรับโรงเรียนปกติ/งบประสบภัย/ฯลฯ) ของโรงเรียนในสังกัดและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี ประจําปงบประมาณปจจุบันและวางแผนจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
4.2 บันทึกคําขอตั้งงบประมาณในระบบ e-budjeting
4.3 เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ.ตอผูวาราชการจังหวัด
4.4 วิเคราะหและเสนองบประมาณคาขยายเขตไฟฟา คาซอมแซมระบบไฟฟา – ประปาในโรงเรียน
4.5 วิเคราะหและเสนองบประมาณคาตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
4.6 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณและแจงจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน และงบบุคลากร
4.8 วิเคราะหเสนอขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
4.9 ดําเนินการรายงานในระบบงบประมาณ e-budget
4.10 ดําเนินการแจงโรงเรียนใหรายงานขอมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานขอมูลการเงิน
ดานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4.11 รายงานและติดตามการใชจายงบประมาณงบลงทุนในระบบตอ สพฐ.
4.12 วางแผนวิเคราะหขอมูลและความเหมาะสมในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
4.13 การจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
4.14 รายงานการบริหารความเสี่ยงของกลุมนโยบายและแผน
4.15 รายงานการควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน
4.16 ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.17 กรณีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มอบหมายให นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน
งานธุรการ

- วาง - มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 แจงจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
5.2 จัดระบบงานสารบรรณใหสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของเขตพื้นที่การศึกษา (My-ofﬁce)
5.3 งานประสานงานและประชาสัมพันธกับกลุมงานอื่นในสํานักงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
5.4 งานดูแลวัสดุ-ครุภัณฑ ของกลุม นโยบายและแผนใหมีและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
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5.5 วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศงานธุรการกลุมนโยบายและแผน
5.6 จัดทํารายงานการประชุมของกลุมนโยบายและแผน
5.7 ประสานการจัดเตรียมอุปกรณสื่อ โสต ในการประชุม
5.8 บันทึกภาพการประชุม และนําเสนอกิจกรรมกลุมนโยบายและแผนกับงานประชาสัมพันธ สพม.เพชรบุรี
5.9 งานประชาสัมพันธเอกสารกลุมนโยบายและแผน
5.10 งานสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานภายในกลุมเมื่อมีงานเรงดวน
5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ ใหทุกคนในกลุมงานดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับงานของตนเอง

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1. นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (อ 10) ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1วางแผน ควบคุม กํากับ เรงรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและทันตามระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะ ประกอบการวินิจฉัยสั่งการงานในหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.3 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.4. ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
1.5 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการยืมเงินของทางราชการ
1.6 จัดเก็บเงินสดคงเหลือประจําวันในตูเซฟของสํานักงาน
1.7 ดําเนินการประสานงานกับกลุมนโยบายและแผน สรุปยอดเงินและจัดทําเอกสารการขอกันเงินใน
ระบบ GFMIS โดยผาน Web online
1.8. ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการขอกันเงินและการเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
1.9 จัดทําทะเบียนคุมการขอเบิกเงินทุกแผนงาน ทุกโครงการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี และเขตใหมที่กรมบัญชีกลางยังไมไดอนุมัติใหเปนหนวยเบิก คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร สงคราม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ
1.10 ดําเนินการบันทึกขอเบิกและอนุมัติจายเงินในระบบ New GFMIS Thai
1.11 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการจัดประชุม และคาใชจายในการจัดอบรม ทุกแผนงาน ทุกโครงการ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และเขตใหมที่กรมบัญชีกลางยังไมไดอนุมัติใหเปนหนวยเบิก คือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร สงคราม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ
1.12 บักทึก และควบคุมการขอใชงบประมาณจากโปรแกรมควบคุมเงินงบประมาณ (โปรแกรมระบบ
E-plan)
1.13 ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai
1.14 ดําเนินการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบคาเชาที่ดินของสถานศึกษา
1.15 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและตรวจสอบการเบิกเงินเดือน คาจางประจํา เงินวิทยฐานะ เงิน
ตอบแทนรายเดือน เงินคาครองชีพ เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้น เงิน พ.ส.ร. เงินก.ส.จ. และเงินพิเศษอื่นที่จายควบ
เงินเดือน
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1.16 ดําเนินการเกี่ยวกับบัตรจายเงินเดือนของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
ในระบบจายตรงเงินเดือน
1.17 ดําเนินการเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จาย การออกหนังสือรับรองเงินรายไดประจําปของ
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ
เขตใหมที่กรมบัญชีกลางยังไมไดอนุมัติใหเปนหนวยเบิก คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สงคราม และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ
1.18 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบการเบิกเงินยืมราชการ เงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ
1.19 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.20 ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และสงเอกสารจาก กบข. ใหสมาชิก
1.21 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและขออนุมัติเงินคาตอบแทนพื้นที่พิเศษ
1.22 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.23 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.24 ดําเนินการขอรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสรางที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.25 ปฏิบัติงานรวมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวอัญมณี ใจเด็จ ปฏิบัติหนาที่แทน
2. นางสาวอัญมณี ใจเด็จ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (อ 11) มีภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินทุกหมวดรายจาย
2.2 จัดทําทะเบียนคุมเช็ค – การจายเช็ค
2.3 จัดทําทะเบียนคุมการโอนเงินดวยอิเล็กทรอนิกส
2.4 ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และขออนุมัติโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online
2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online
2.6 ดําเนินการจัดเก็บและควบคุมสมุดเงินฝากธนาคาร
2.7 ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
2.8 บันทึกรายการตัดจายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS
2.9 บันทึกรายการลางลูกหนี้เงินยืมราชการ ในระบบ GFMIS
2.10 ดําเนินการตรวจสอบยอดเงินรับ-จาย ของเงินฝากธนาคารประจําทุกวัน
2.11 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบการเบิกเงินคาสาธารณูปโภคและขออนุมตั ิเบิกจาย
ในระบบ GFMIS
12. บันทึก – นําสง เงินทุกกรณีในระบบ GFMIS
13. ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ การเบิกเงินฝากคลังประเภท รายไดสถานศึกษา
เงินประกันสัญญา และอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
14. จัดทําใบนําฝากเงิน สงสํานักงานคลังจังหวัด โดยผานธนาคารกรุงไทยจํากัด
15. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวอัญมณี ใจเด็จ ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
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หนาที่รับผิดชอบของอัตราจาง
3. นางสาวศรัญญา พวงหอม ปฏิบัติหนาที่ นักวิชาการบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 จัดทําใบนําฝากเงิน สงสํานักงานคลังจังหวัด โดยผานธนาคารกรุงไทยจํากัด
3.2 จัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน
3.3 ดําเนินการนําสงเงินทุกกรณีในระบบ GFMIS
3.4 จัดทําทะเบียนคุมการรับและจายเงิน
3.5 จัดทําทะเบียนสรุปการเบิก-จายเงิน
3.6 จัดทําสมุดเงินสด และบัญชีแยกประเภทตาง ๆ
3.7 จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
3.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการสรางรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS
3.10 จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชกร และรายงานเงินทดรองราชการประจําเดือน กอนทุกวันที่
15 ของเดือนถัดไป
3.11 จัดทํารายงานขอมูลตามเกณฑของกรมบัญชีกลาง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดนบัญชีของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณสง สพฐ.รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนในระบบ KRS
3.12 จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่รบั โอนจากหนวยงานอื่น และดําเนินการบันทึก รับ-จายในระบบ
GFMIS
3.13 ติดตอ ประสานงาน ติดตาม ใบเสร็จรับเงินของผูขาย / ผูรับจาง (กรณีจายตรง) และจัดสงใบหัก
ภาษี ณ ที่จายใหกับผูขาย / ผูรับจาง หรือหนวยงานอื่น ๆ
3.14 ปฏิบัติหนาที่ธุรการของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3.15 จัดเก็บเอกสารการเบิก – จาย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3.16 จัดทําขอมูลรายงานการประเมินบัญชีภาครัฐของสวนราชการในระบบ GAQA
3.17 จัดทําขอมูลรายงานการตรวจสอบรายกงานทางการเงินของสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.18 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวศรัญญา พวงหอม ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
4.

นายอนุพงษ เนียมแกว ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่การเงิน มีหนาที่รับผิดชอบงานดังนี้
4.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการพนสภาพการเปน
ขาราชการ
4.2 บันทึกขอรับเงินบําเหน็จบํานาญใน ระบบ D-pension
4.3 ปฏิบัติหนาที่ธุรการของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
4.4 ดําเนินเบิกจายเงินคาจางและเงินสมทบประกันสังคมของลูกจางเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการหักลํานําสงเงินประกันสังคม
4.6 จัดทําใบนําฝากเงิน สงสํานักงานคลังจังหวัด โดยผานธนาคารกรุงไทยจํากัด
4.7 ตรวจสอบเอกสารคําขอกูเงิน และดําเนินออกหนังสือรับรองที่เกี่ยวของ
4.8 ดูแลระบบ ICT ของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
4.9 ปฏิบัติหนาที่เครือขายประชาสัมพันธกลุม
4.10 ทํารายการหัก ณ ที่จายของขาราชการบํานาญ

๑๔

4.11 ทํารายละเอียดภาษีประจําปของลูกจางชั่วคราว
4.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นายอนุพงษ เนียมแกว ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
5. นางสาวศรินทิพย ทองประเสริฐ ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบงานดังนี้
5.1 ดําเนินการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินคาจัดซื้อ จัดจาง ทุกประเภทของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และเขตใหมที่กรมบัญชีกลาง ยังไมไดอนุมัติ
ใหเปนหนวยเบิก คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สงคราม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ
5.2 ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่พัสดุ
5.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการสรางรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS\
5.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS
5.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง ดวยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
5.6 บันทึกการสั่งซื้อ สั่งจางในระบบ GFMIS
5.7 ดําเนินการตรวจสอบและบันทึกระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง
5.8 จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ควบคุมการเบิกใชวัสดุ
5.9 จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
5.10 จัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
5.11 จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย จากระบบ GFMIS
5.12 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป จําหนายพัสดุ
5.13 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวศรินทิพย ทองประเสริฐ ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
6. นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล ตําแหนง พนักงานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานดังนี้
6.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิก – จาย เงินงบประมาณ เกี่ยวกับสวัสดิการ
คารักษาพยาบาล และคาตรวจสุขภาพประจําป
6.2 จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
6.3 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิก – จาย เงินงบประมาณ เกี่ยวกับสวัสดิการ
คาการศึกษาบุตร
6.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร
6.5 จัดทําทะเบียนคุมการเบิก – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
6.6 บันทึกจัดสรรและแจงอนุมัติเงินงวดเขาโปรแกรมควบคุมเงินงบประมาณ (E-Plan)
6.7 บันทึก และควบคุมการขอใชงบประมาณจากโปรแกรมควบคุมเงินงบประมาณ (E-Plan)
6.8 ปฏิบัติหนาที่ธุรการของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6.9 จัดทําบันทึกและหนังสือแจงโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย
6.10 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการตางๆ
6.11 ใหบริการ อํานวยความสะดวก ผูที่มาติดตอราชการ ในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
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กลุมบริหารงานบุคคล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศราชกิ จจานุ เบกษา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บังคับใช ตั้งแต วันที่ประกาศ ในราชกิ จจา
นุเบกษา กําหนดใหกลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่ วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง สงเสริม สนับสนุนการมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ปฏิบัติการบริการและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตางๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตตางๆ ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข อง หรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมอบหมายใหบุคลากรมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางเพชรรัตน สุขปลั่ง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (อ 17) ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
บุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 วางแผน ควบคุม กํากับ เรงรัด ติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนา
การ
ปฏิ บั ติงานของกลุ มให เป นไปด วยความเรี ยบรอย ถูกตอง ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ขอบังคับ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ ตามแบบแผนของทางราชการ และทันตามระยะเวลาที่กําหนด ดวยขอมูลสารสนเทศ
1.2 ตรวจสอบ กลั่ น กรอง เสนอแนะ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการให เ ป น ไปตามระเบี ย บ หลั กเกณฑ
แนวปฏิ บั ติ กฎหมาย ข อบั งคั บ และหนั งสื อสั่ งการที่ เ กี่ ย วข อง แก ไขป ญหา ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ประสานงาน
การปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในกลุ มเพื่ อนํ าเสนอ รองผู อํานวยการสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมเพชรบุ รี และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง สงเสริม สนับสนุนหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือ
ผูเกี่ยวของ
1.4 วินิจฉัย มอบหมายงาน ผานระบบ My Ofﬁce มอบเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานตอไป
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. นายศุภกร เรืองแสงอราม ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (อ 20) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และวิทยฐานะ
2.1 การเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว.13 (ผูมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ)
2.2 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน มีวิทยฐานะชํานาญการ
2.3 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
2.4 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน เลื่อนเปนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
2.5 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน เลื่อนเปนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ
2.6 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน เลื่อนวิทยฐานะตามขอตกลงการพัฒนางาน
2.7 การปรับระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา
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2.8 การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ลูกจางประจํา
2.9 การจัดการขอมูลสารสนเทศ กลุมบริหารงานบุคคล
2.10 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมา
ขอถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16, รับรองทะเบียนประวัติ ฯลฯ
2.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาวภานุมาศ ศรีสด ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (อ 21) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1.1 การจัดทําขอมูลการยายกรณีปกติ/กรณีพิเศษ/การยายตามผลการสอบแขงขันขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน
1.2 การดําเนินการใหโอน/รับโอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน
1.3 การจัดทําขอมูลการเปลี่ยนตําแหนง/การเลื่อน/การคัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานบริหารการศึกษา สายงานการสอน
1.4 การสํารวจขอมูลตําแหนงเพื่อการสอบแขงขัน/การขอใชบัญชี เพื่อการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา
1.5 การปฐมนิเทศ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 การประเมินคุณภาพบริหารงานบุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
1.7 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ สายงานบริหารสถานศึกษา
1.8 การชวยราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหาร
การศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา
1.9 การคัดเลือก/บรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน ตามโครงการตางๆ
1.10 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมาขอถาย
สําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16, รับรองทะเบียนประวัติ ฯลฯ
1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. นางสาวเมษิญา จูมมาระ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (อ 22) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4.1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
4.3 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
4.4 การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน/คาจางประจํา
4.5 การจัดทําบัญชีถือจายวิทยฐานะประจําปและวิทยฐานะเพิ่มเติม
4.6 การขอถือจายคาตอบแทนรายเดือน
4.7 การเบิกจายเงินวิทยฐานะ (งวฐ.)
4.8 งานขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเงิน พ.ส.ร. และกรณีอื่นๆ
4.9 งานบริ การและอํ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรและผู มาติ ดต อราชการ เช น ครู
มาขอถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16, รับรองทะเบียนประวัติ ฯลฯ
4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5. นางสาวประชุม ทิมทอง ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (อ 25) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล P-OBEC/ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS สพฐ.
5.2 การดําเนินการขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (HRMS) ก.ค.ศ.
5.3 การบริหารจัดการฐานขอมูลภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (จายตรงคารักษาพยาบาล)
5.4 การบริหารจัดการระบบงานระบบแจงผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพม.เพชรบุรี
5.5 ดําเนินการบรรจุ ยาย โอน เลื่อนระดับ ปรับตําแหนง เสียชีวิต ลาออก ขอมูลประวัติ ฯลฯ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ในระบบจายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
5.6 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมาขอ
ถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16, รับรองทะเบียนประวัติ ฯลฯ
5.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และวิทยฐานะ
5.8 จัดทําขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนา
การศึกษา สพม.เพชรบุรี
5.9 จัดทําแผนอัตรากําลัง/จัดทําขอมูล 10 มิถุนายน
5.10 ขอมูลกําลังคนภาครัฐ/ขอมูล คปร.
5.11 เกลี่ยอัตรากําลัง/ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา
5.12 จัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลเกษียณอายุราชการ
5.13 บริหารอัตรากําลัง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา
5.14 บริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5.15 บริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ ตามกรอบที่ไดรับจัดสรร/ไดรับอนุมัติจาก สพฐ.
5.16 บริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวทุกประเภท ตามกรอบที่ไดรับจัดสรร ไดรับอนุมัติจาก สพฐ. และอื่นๆ
5.17 การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําที่มิใชลักษณะงานจางเหมาบริการ (วาง) เปนตําแหนงพนักงานราชการ
5.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. นางลมัย สืบสาย ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (อ 28) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6.1 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
6.2 การจัดทําแฟมประวัติ ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
6.3 การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ/บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง/การจัดเก็บรักษา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
6.4 การดําเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา กรณีลาออก
จากราชการ/ถึงแกกรรม/เกษียณอายุราชการ
6.5 การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา/การขอปรับคุณวุฒิการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.6 การอนุญาตการลาทุกประเภท
6.7 งานสํารวจเกษียณอายุราชการ
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6.8 การดําเนินการ การเขา-ออก จากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) /กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.)
6.9 เก็บรวบรวมเอกสาร คําสั่ง หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ และเอกสารสําคัญอื่นๆ
6.10 การจัดทําระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS สพฐ.
6.11 การดําเนินการขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (HRMS) ก.ค.ศ. ในฐานะเจาหนาที่
งานธุรการ
6.12 งานประสานงาน อกศจ./กศจ.
6.13 บันทึกการประชุมกลุม/รายงานการประชุมกลุม
6.14 รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารการประชุม อกศจ./กศจ.
6.15 การแจงและรวบรวมวาระการประชุมให ศธจ. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ อกศจ./กศจ.
6.16 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมา
ขอถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
6.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. นางสาวอังคณา คลอยเต็ม ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ 29) มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
7.1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
7.2 การบรรจุและแตงตั้ง/การสอบแขงขัน/การขอใชบัญชี บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
7.3 การคัดเลือก/การเลื่อน/การยาย/การเปลี่ยนตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
7.4 การลาออกจากราชการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)/ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
7.5 การสรรหาลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา
งานธุรการ
7.6 เบิก เก็บรักษา ควบคุม พัสดุ - ครุภัณฑ
7.7 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และประสานงาน
7.8 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมาขอ
ถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ฯลฯ
7.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. นางสาวปยวรรณ กุยออน ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุม งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
8.1 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครูผูชวย เปน ครู
8.2 การประเมินคุณภาพบริหารงานบุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
8.3 การลาออกจากราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.4 การรักษาการในตําแหนง/การรักษาราชการแทน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.5 การขอกลับเขารับราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.6 การแตงตั้งรักษาราชการแทน/รักษาราชการในตําแหนง
งานธุรการ
8.7 เบิก เก็บรักษา ควบคุม พัสดุ – ครุภัณฑ
8.8 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และประสานงาน

๑๙

8.9 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมา
ขอถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
8.10 ดําเนินการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม เมื่อมีการประชุมของกลุมบริหารงานบุคคล
8.11 ดูแลพรอมแจงตารางการปฏิบัติราชการของนางสาวณัฐฐินันท พราหมณสังข รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
8.12 บันทึกการประชุมกลุม/รายงานการประชุมกลุม
8.13 ลงทะเบียนรับหนังสือกลุม งานธุรการ งานสารบรรณ ระบบ My Ofﬁce และแจกงานตามคําสั่ง
มอบหมายใหผูรับผิดชอบไปปฏิบัติ (กรณี นายกฤตยศ ทองแดง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได)
8.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
9. นายกฤตยศ ทองแดง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
9.1 จัดทําขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.2 จัดทําขอมูลการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
9.3 จัดทําขอมูลการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
9.4 การขอรับเงินรางวัลประจําป
9.5 งานจัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
9.6 ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งและดําเนินการแกไขคําสั่ง
9.7 การอนุญาตไปตางประเทศ
9.8 การออกหนังสือรับรอง
9.9 การขอพระราชทานเพลิงศพ
9.10 การขอยกเวนการเกณฑทหารและงานยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกทหาร
9.11 ดําเนินการบรรจุ เลื่อนเงินเดือน ยาย โอน เลื่อนระดับ ปรับตําแหนง เสียชีวิต ลาออก ขอมูลประวัติ ฯลฯ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ในระบบจายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
กลุม งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
9.12 การดําเนินการเกี่ยวกับครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
งานธุรการ
9.13 ลงทะเบียนรับหนังสือกลุม งานธุรการ งานสารบรรณ ระบบ My Ofﬁce
9.14 แจกงานตามคําสั่งมอบหมายใหผูรับผิดชอบไปปฏิบัติ
9.15 แจงกําหนดการประชุม อกศจ./กศจ. รวมถึงการขอใชรถเพื่อการประชุม
9.16 เบิก เก็บรักษา ควบคุม พัสดุ – ครุภัณฑ
9.17 งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และประสานงาน
9.18 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ เชน ครูมาขอ
ถายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16ฃ
9.19 บันทึกการประชุมกลุม/รายงานการประชุมกลุม
9.20 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ 1. กรณี นางเพชรรัตน สุขปลั่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให นางสาวประชุม ทิมทอง,
นายศุภกร เรืองแสงอราม, นางสาวภานุมาศ ศรีสด, นางสาวเมษิญา จูมมาระ, นางลมัย สืบสาย
และนางสาวอังคณา คลอยเต็ม ปฏิบัติหนาที่แทน ตามลําดับ
2. กรณีบุคคลตาม ขอ 1 ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหมอบหมายใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุม
บริหารงานบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนเปนการเฉพาะคราว หรืออยูในดุลพินิจผูบังคับบัญชา

๒๐

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1. นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
มีหน าที่ ควบคุม กํ ากับ ให คําปรึกษา แนะนํา กลั่นกรองงาน และวินิจ ฉัย งาน ติดตาม เรงรัด การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ และเจาหนาที่ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ศึกษาวิเคราะหพัฒนาระบบงานของกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ การประสานงานหนวยงานราชการอื่น และองคกรสวนทองถิ่น เพื่อใหความสะดวก คลองตัว ตาม
แนวปฏิบัติระบบราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานดังนี้
ง) สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
๑. งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
(จ) สงเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวการชาด เนตรนารี
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและ
งานกิจการนักเรียนอื่น
๒.งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
๓.งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
๔.งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
5.งานสภานักเรียน สงเสริมพัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
6. งานกิจกรรมนักเรียน
7. งานวันเด็กแหงชาติ
8. งานคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเดน
9. งานสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
10. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑1. งานรับนักเรียน
๑2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๑3. งานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๑4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหนาที่แทน
2. นางสุพิชชา แสนสวย ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผูอํานวยการกลุมไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีหนาที่รับผิดชอบเปนหัวหนางาน
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร วิชาชีพ สถานบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา
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๒.งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด
ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ดวย “โคก หนอง นา แหงน้ําใจ และความหวัง”)
๔. งานความมั่นคงแหงชาติ
- งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
- งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
- งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
(ซ) ประสานปองกันและแกไขปญหาใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๕. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา/งาน to be number one ในสถานศึกษา
๖.งานการปองกันการแพรระบาดโรคเอดส และโรคอุบัติใหม
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
7.งานประสาน สงเสริมปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
8.งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- งานจัดเก็บ และยกเลิกหลักฐานการศึกษา
9. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
๑0.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสุพิชชา แสนสวย ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหนาที่แทน
3. นางอาทิตยา ปรีชากร ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุม
ส งเสริ มการจั ดการศึ ก ษา คนที่ 4 กรณี ผูอํา นวยการกลุม ไม อยู ห รื อไม ส ามารถปฏิบั ติร าชการได และมีห นา ที่
รับผิดชอบเปนหัวหนางาน ดังนี้
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
1.งานจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
2.งานสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- งานพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)
- งานแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย
- งานมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตรในพระอุปถัมภสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
๓.งานแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
๕. งานระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ
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๖. งานสงเสริมวินัยการออมในสถานศึกษา
7. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๘. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
9.งานวิเทศสัมพันธ
(ฎ) สงเสริมแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
10. งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นให
เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
11. งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Weste School)
12. งานสงเสริมอาชีพนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
๑3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางอาทิตยา ปรีชากร ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวอัญชิสา สุรียแสง ปฏิบัติหนาที่แทน
4. นางสาวอัญชิสา สุรียแสง ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี มีหนาที่รับผิดชอบ และเปนหัวหนางาน ดังนี้
(ซ) งานประสานปองกันและแกไขปญหาใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๒. งานศูนยเฉพาะกิจคุมครอง และชวยเหลือนักเรียน
๓. งานคุมครองความปลอดภัยในสถานศึกษา /โรงเรียนคุมครองเด็ก
๔. งานสงเสริมปองกันแกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน
๕. งานสงเสริมการเรียนรูเพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควรในสถานศึกษา
๖. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
๗. งานใหคําปรึกษา แกนักเรียนและผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัว
๘. งานปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตนแก
นักเรียน
๙. งานใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ
๑๐. งานสงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
๑๑. งานเผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๑๒. งานถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถ
13. งานสารสนเทศ และประชาสัมพันธกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑4. การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
๑5. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ)
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(จ) สงเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวการชาด เนตรนารี ผู
บําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและ งานกิจการ
นักเรียนอื่น
๑6. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
๑7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวอัญชิสา สุรียแสง ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางอาทิตยา ปรีชากร ปฏิบัติหนาที่แทน
5. นางสาวมยุรี กิจหิรัญ ตําแหนง พนักงานราชการ (ปฏิบัติหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี วันจันทร วันพุธและวันพฤหัสบดี ) มีหนาที่รับผิดชอบ และเปนหัวหนางาน ดังนี้
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑. งานสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. งานจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเล และการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
๓. งานจัดการศึกษาสําหรับเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
4. งานตรวจสอบวุฒิ และรับรองความรู
5. งานสั่งชื้อแบบพิมพ (ปพ.1,ปพ.2)
6. งานเทียบโอนผลการเรียน
7. งานสงเสริ มสถานศึกษา หนว ยงานหรือสถาบันที่ จัดการศึกษารว มวางแผนและกําหนดแนวทาง
ในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. งานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางสาวมยุรี กิจหิรัญ ไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางอาทิตยา ปรีชากร ปฏิบัติหนาที่แทน
๖. นายธนภั ท ร มี น า ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร และเป น หั ว หน า งานปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 2 กรณีผูอํานวยการกลุมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
และมีหนาที่รับผิดชอบเปน
หัวหนางาน ดังนี้
(จ) สงเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการนักเรียน
อื่น
๑. งานกิจการลูกเสือ- เนตรนารี และยุวกาชาด ฯลฯ
๒. งานกิจการจิตอาสา และผูบําเพ็ญประโยชน
๓. งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
หมายเหตุ กรณี นายธนภัทร มีนา ไมสามารถปฏิบัติงานไดให นางวาสนา บุญมา ปฏิบัติหนาที่แทน
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7. นางวาสนา บุญมา ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา คนที่ 4 กรณีผูอํานวยการกลุมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีหนาที่รับผิดชอบเปน
หัวหนางาน ดังนี้
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1. การใหการอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความจําเปนไมสามารถเรียนในระบบได
2. งานธุรการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- งานสารบรรณรับ-สง หนังสือราชการผานเว็บไซตตางๆ
- การเปดหนังสือราชการจากเว็บไซต สพฐ.
- การเปดระบบ My-Ofﬁce ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี
- งานรับ-สง ระบบงาน My-Ofﬁce สพม.เพชรบุรี
3.. งานจัดประชุมกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๗. งานการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด
๘. อนุญาตใหโรงเรียนพานักเรียนเดินทางไปตางประเทศของโรงเรียนในสังกัด
9. งานประชาสัมพันธทั่วไปใหโรงเรียน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หมายเหตุ กรณี นางวาสนา บุญมา ไมสามารถปฏิบัติงานไดให นายธนภัทร มีนา ปฏิบัติหนาที่แทน

หนวยตรวจสอบภายใน
1. นางศตพร แจงเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ (อ.48) ผูอํานวยการหนวย
ตรวจสอบภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 มีหนาที่ตรวจสอบภายในและรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการตามปกติ งานนโยบายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืองานราชการเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนดเวลา โดยมิใหเปนการเสียหายแกราชการ และติดตามตรวจสอบ พัฒนา
ปรับปรุงแกไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการภายในกลุมเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
1.2 มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน พัฒนา กลั่นกรอง ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ แนะนําให
คําปรึกษา และแกปญหาในงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 กํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่ง ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของทางราชการดวยความถูกตองเรียบรอย
1.1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน และพัฒนาระบบมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานการตรวจสอบภายใน
1.1.3 วินิจฉัย ความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติในทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และการ
บริหารทรัพยสิน
1.1.4 ตรวจสอบ แนะนําการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพยสินของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.1.5 ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.1.6 ประเมินระบบควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.1.7 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะวิธีปองกันการทุจริต
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การศึกษาสั่งการ

1.1.8 ติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะหรือตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

1.1.9 ใหคําปรึกษา แนะนําชี้แจงแกหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือผูที่เกี่ยวของ
1.1.10 ตรวจสอบงบเดือนพรอมใบสําคัญ
1.1.11 ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานธุรการ
1.1.12 ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา กลั่นกรอง กํากับดูแลติดตามเรงรัด ตรวจสอบ แนะนําให
คําปรึกษา แกไขปญหา และปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1.13 งานธุรการ
1.1.14 งานตรวจสอบการเงิน และบัญชี
1.1.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย
๑. นางอารีลักษณ ปุกนอย ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑.๑ ปฏิ บั ติงาน โดยกํ า กั บ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรว มปฏิบัติง าน ใช ความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการใหม มา
ใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
๑.๑.๑ งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๑.๒ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๑.๑.๓ งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๑.๑.๔ งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๕ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห วิจยั และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
๑.๕ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๖ จั ด ระบบการปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรในกลุ ม ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ติ ดตาม ควบคุม กํ ากับ ภารกิจงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒๖

๑.๘ ศึกษา วิเคราะห วางแผน วิจัย ใหคําปรึกษา กําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะ
และประเมินผลแผนงานโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
๒. นางสาวประชุม ทิมทอง ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถ
ความชํ า นาญงานและประสบการณ ในงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อพัฒ นาแนวทาง วิ ธีการใหมม าใชในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
๒.๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูผ านระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ ตําแหนง พนักงานพิมพ ปฏิบัติหนาที่ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการใหมมาใชในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
๓.๑.๑ งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๓.๑.๒ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓ ดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๓.๔ บริการ ติดตั้งโปรแกรม บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๓.๕ จัดการซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องใชในสํานักงานที่ชํารุดใหใชงานได
๓.๖ ออกแบบตกแตงภาพกราฟก
๓.๗ ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงาน และสถานศึกษาใหไดรับความสะดวก มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๘ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายเขตพื้นที่การศึกษา
๔. นายธนาวุฒิ จันทรปรุง ตําแหนง เจาหนาที่ ICT ปฏิบัติหนาที่ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑ ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการใหมมาใชในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
๔.๑.๑ งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๔.๑.๒ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๔.๑.๓ งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๔.๑.๔ งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑.๕ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒ ดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๗

๔.๓ ดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๔.๔ ดําเนินงานระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๕ พัฒนาคูมือ เอกสารวิชาการ เผยแพรความรู ความเขาใจ ฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการและ
วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ กษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึก ษาในสํา นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา และ
สถานศึกษา
๔.๖ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง จั ด ทํ า และจั ด การเว็ บ ไซต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เผยแพร
ประชาสัมพันธและฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
๔.๗ บริการ ติดตั้งโปรแกรม บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๔.๘ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูผ านระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๔.๙ จัดการซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องใชในสํานักงานที่ชํารุดใหใชงานได
๔.๑๐ ออกแบบตกแตงภาพกราฟฟก
๔.๑๑ จัดทําสื่อวีดีทัศน และสื่อนําเสนอตาง ๆ
๔.๑๒ ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงาน และสถานศึกษาใหไดรับความสะดวกมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๔.๑๓ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางสาวเตือนใจ มีจํารัส ตําแหนง ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต ปฏิบัติหนาที่
ธุรการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ระบบ My-ofﬁce รับ-สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง
หนังสือ เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวขอ ศึกษา วิเคราะห สภาพการของกลุมและออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม
สอดคลองกับ ระบบงานสารบรรณของสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษาเพชรบุรี เก็ บและคน หาหนังสือ กรอก
แบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสารและสิ่งพิมพกอนทําการ
พิมพ การบันทึกขอมูล ตรวจสอบรหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวชองกับการบันทึกขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรม
ตาง ๆ พิมพและคัดสําเนาหนังสือ เอกสารตาง ๆ
๕.๒ ติดตอ ประสานงานกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น ตลอดทั้งใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
๕.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ ดูแล บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ตลอดจนดูแล รักษามิ
ใหชํารุดเสียหาย จัดทําทะเบียนการเบิก-จายและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตาง ๆ ภายในกลุมงานสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหถูกตองและเปนปจจุบัน
๕.๔ จัดเตรียมความพรอมในการจัดประชุมโครงการตาง ๆ และจัดทํารายงานผล
๕.๕ จัดทําวาระการประชุม
๕.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับแฟมเสนอจากกลุมถึงผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
๕.๗ สงหนังสือราชการผานเว็บไซตของสํานักงานดวยระบบ My-ofﬁce
๕.๘ รับผิดชอบในการเก็บรักษารวบรวมหนังสือราชการ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๙ รับผิดชอบงานเครือขายประชาสัมพันธกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร บันทึกภาพงานประชุม งานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของพรอมทั้งจัดทําจดหมายขาว คลิปขาว สงงาน
ประชาสัมพันธ สพม.เพชรบุรี
๕.๑๐ ประสาน ดูแลการดําเนินงานของงานตาง ๆ ในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๑๑ ปฏิบตั ิหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๘

กลุมกฎหมายและคดี
1.สิบตํารวจโทหญิงเบญจวรรณ คุมครอง ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
และคดี รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 งานสงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาการมีวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
1.3 งานดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย และการตรวจ
พิจารณา สํานวนการสอบสวนวินัย
1.4 งานสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
1.๕ งานอุทธรณและการรองทุกข
1.6 งานดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
1.๗ งานดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1.8 งานดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.9 งานศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
1.๑๐ งานดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับการการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวชนิญาดา ภูระหงษ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พนักงานธุรการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานรับ – สงหนังสือราชการทั่วไป
๒.2 จัดทําบันทึกและหนังสือราชการลับ/ทั่วไป
2.3 สืบหาหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
2.4 แจงผลการสืบหาหลักทรัพยไปยังหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 ประสานคดี/คัดถายเอกสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดหาเอกสารอื่นๆ ในกลุมกฎหมายและคดี
2.6 สืบคนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
2.7 จัดเก็บ/จัดสงสํานวนการสืบสวน/สอบสวน และจัดทําบัญชีพยานเอกสาร
2.8 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บังคับใช ตั้งแตวั นที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่ ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง ดําเนินการ
ฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิ บัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ ศึกษา
วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย จึงมอบหมายใหบุคลากรมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๒๙

1. นางสุกัญญา อินทรจันทร ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (อ 16) ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 วางแผน ควบคุ ม กํ ากั บ เร งรั ด ติ ดตาม ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรั บปรุงแก ไข เพื่อการพั ฒนาการ
ปฏิ บั ติงานของกลุ มให เป นไปด วยความเรี ยบรอย ถูกตอง ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ขอบังคับ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ ตามแบบแผนของทางราชการ และทันตามระยะเวลาที่กําหนด ดวยขอมูลสารสนเทศ
1.2 ตรวจสอบ กลั่ นกรอง เสนอแนะ ประกอบการวิ นิ จฉั ยสั่ งการให เป นไปตามระเบี ยบ หลั กเกณฑ
แนวปฏิ บั ติ กฎหมาย ข อบั งคั บ และหนั งสื อสั่ งการที่ เ กี่ ย วข อง แก ไขป ญหา ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ประสานงาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมเพื่อนําเสนอ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง สงเสริม สนับสนุนหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับสวนราชการ
หรือผูเกี่ยวของ
1.4 ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง ขาราชการ/ลูกจาง/บุคลากรอื่น
1.5 ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ขาราชการ/ลูกจาง/บุคลากรอื่น
1.6 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
1.7 ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ
1.9 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.10 การประสานงาน/จัดทํา/จัดตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา และบุคลากรอื่น
1.11 ดําเนินการตามนโยบายและโครงการของ สพม. เพชรบุร/ี สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ/อื่นๆ
1.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.13 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ
1.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. นางสาวพัชรี หอมจันทร ตําแหนง พนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 รับ - สง หนังสือของกลุม ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน (My Ofﬁce)
2.2 พิมพบันทึกเสนอหนังสือ, ราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ
2.3 งานพิมพตาง ๆ การสืบคน การตรวจทาน
2.4 ชวยปฏิบัติงานการประชุม อบรม สัมมนา
2.5 บันทึกขอมูลตาง ๆ จัดทําทะเบียนที่เกี่ยวของในภาระงานของกลุมฯ
2.6 จัดเก็บ-คนหา หนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ
2.7 งานบริการ ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูมาติดตอราชการ
2.8 ติดตอประสานงานกับสถานศึกษา หนวยงานอื่น ๆ
2.9 งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกลุมฯ
2.10 เบิก-จาย เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ
2.11 งานบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ
2.12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๐

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายวรากรณ นาถมทอง ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานในหนาที่ดังนี้
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรฐานตํ า แหน ง และมาตรฐานวิ ท ยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทําหนาที่และรับผิดชอบงานควบคุม กํากับติดตาม
ตรวจสอบ สอดสองดูแลใหคําปรึกษาเสนอแนะแกไขปญหาการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินการในกลุมตาม
ภารกิจหลักดังนี้
มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัด
การศึกษาทั้งภารกิ จหลัก ภารกิ จรอง ภารกิจเสริ ม และภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมายใหเ ปนไปตามระเบีย บ
กฎหมายคํ า สั่ ง ข อ บั ง คั บ และธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องทางราชการตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี แ ละ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหนาที่ดังนี้
1. คณะกรรมการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหนาที่ รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง
ภารกิ จหลั ก ภารกิจรอง ภารกิจเสริม และภารกิจอื่นตามที่ได รับมอบหมายใหเป นไปตามระเบี ยบ กฎหมาย คําสั่ ง
ข อบั งคั บ และธรรมเนี ยมปฏิบั ติของทางราชการ ตามหลั กการบริ หารกิ จการบ านเมืองที่ ดี และรั บผิ ดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
1.1 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานกลุมงานตางๆ ของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีขอบขายของงานแตละกลุมงาน ดังนี้
1) กลุมงานธุรการ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานบริหารทั่วไป
2) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
(1) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
(2) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(4) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
(2) งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
(3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
(4) งานทดสอบทางการศึกษา
4) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
(1) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
(2) งานสงเสริมสนับสนุน เครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน
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(3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
(4) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) หัวหนากลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
(2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
8) กลุมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
(๑) งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและสงตอการศึกษาพิเศษ
(๒) งานสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือแนะนําในการคัดกรองและวินิจฉัยผูเรียน
พัฒนาปรับปรุงแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(๓) งานศึกษา คนควา วิจัย สื่อและนวัตกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2) พั ฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจั ดการเรียนรู วิธี การวั ดและ
ประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3) วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4) ใหการสนับสนุน สงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อขอปรับปรุง
การ
กําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู
และการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
2) พั ฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจั ดการเรียนรู วิธี การวั ดและ
ประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
3) วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4) ใหการสนับสนุน สงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา เพื่อขอปรับปรุง การกําหนด
ตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
1.๔ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลและประสานความรวมมือในการพัฒนาการบริหาร และการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี ทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลเปนกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตรามราชนิเวศน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนคงคาราม โรงเรียน
บานแหลมวิทยา โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต โรงเรียนบางจานวิทยา และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
1.๕ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
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2) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
3) โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4) โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
5) โครงการโรงเรียนกองทุน
6) โครงการโรงเรียนสุจริต
1.๖ ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงานทุกคนใหปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลตามจุดมุงหมาย
1.๗ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต อ งของบั น ทึ ก ข อ ความ หนั ง สื อ ราชการ การบริ ห ารงบประมาณ
ตลอดจนใหความเห็นในการปฏิบัติราชการใหเปนตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอน
นําเสนอ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.8 ในกรณีที่ไม อยู หรื ออยูแตไมส ามารถปฏิบัติร าชการได ใหนําเสนองานที่สําคัญ และเรงดว นนั้น ๆ
ตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีที่กํากับดูแล แลวแจงผลการดําเนินงานให
ผูอํานวยการกลุมทราบภายหลัง
1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายเทอดศักดิ์ ขาวผอง ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. กลุมงานตางๆ ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีขอบขายของานแตละกลุมงาน ดังนี้
1.1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1.1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.2. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.1.3. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.1.4. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
1.2. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2.1. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.2.2. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.3. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับชาติ
1.3. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.1. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.4.1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.4.2. งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
1.4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.5. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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1.5.1. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
1.5.2. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1.5.3. งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.4. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
1.6. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.6.1. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.7. งานธุรการ
1.7.1. งานสารบรรณ
1.7.2. งานบริหารทั่วไป
2. งานกลุมสาระการเรียนรู โดยมีหนาที่และขอบขายงาน ดังนี้
2.1. ปฏิบัติหนาที่งานในหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดังนี้
2.1.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2.1.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
วิธีการวัดและประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อขอปรับปรุง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2.2. ปฏิบัติหนาที่งานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้
๒.๒.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๒.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
วิธีการวัดและประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๒.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๒.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อขอปรับปรุง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
3. ปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีสูสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1. โครงการ STEM Education
3.2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมชองสพฐ.
3.3. โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
3.4. โครงการ DLIT
3.5. โครงการ ICT
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4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ พรอมนําเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีที่เกี่ยวของและ
กํากับดูแล และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. นางอารีลักษณ ปุกนอย ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ศึกษาขอมูลความตองการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู
1.1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาผลิตพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับการจัดการเรียนรู
1.1.1. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
1.1.2. สรุปผลการประเมินการผลิตการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรูของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
1.2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3. จั ด ระบบบริ ก ารสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ
ตามความตองการของสถานศึกษา
1.4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา
1.5. ประเมินการใชระบบบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู
1.6. สรุปรายงานเผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษางาน
2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1. ศึกษาสภาพการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู
2.2. วิเคราะหตรวจสอบผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู
ของครูผูสอนในโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
2.3. พั ฒ นาต อ ยอดเป น สื่ อ ต น แบบนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษารวมทั้ ง การให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง และ
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
2.4. นิเทศ ติดตามผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
2.5. จัดใหมีกระบวนการจัดการความรูเพื่อการเผยแพรนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6. ประเมินระบบการพัฒนาสงเสริมการใชสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูปรับปรุงแกไขและพัฒนา
รูปแบบการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ในโรงเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานตัวชี้วัด
2.7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ
3. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
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3.2. งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน
3.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. งานกลุมสาระการเรียนรู โดยมีหนาที่และขอบขายงาน ดังนี้
ปฏิบัติหนาที่งานในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
4.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2. พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก าร สื่ อ นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู วิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผล ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา ในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อขอ
ปรับปรุง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
5. ปฏิ บัติหนาที่ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีสูสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1. โครงการการศึกษาทางไกล DLIT/ICT
5.2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.3. Coding
5.4. แพลตฟอรม DEEP
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ พรอมนําเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีที่เกี่ยวของและ
กํากับดูแล และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. นางสาวกิตติกานต ประเที่ยง ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1. งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
1.2. งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.4. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1. งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.2. งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
2.3. งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.4. งานทดสอบทางการศึกษา
3. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.1. งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
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4.2. งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน
4.3 งานนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หารและการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของ
สถานศึกษา
4.4 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1. งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.3. งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.4. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6.1. งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
6.2. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6.3. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5. สิบตํารวจเอกโรมรักษ หริ่งระรี่ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. กลุมงานตางๆ ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีขอบขายของงานแตละกลุมงาน ดังนี้
1.1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1.1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.2. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.1.3. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.1.4. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
1.2. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2.1. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.2.2. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.3. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ
1.3. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.1. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.4.1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.4.2. งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
1.4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา
1.5. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.1. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
1.5.2. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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1.5.3. งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.4. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
1.6. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.6.1. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
1.7. งานธุรการ
1.7.1. งานสารบรรณ
1.7.2. งานบริหารทั่วไป
2. งานกลุมสาระการเรียนรู โดยมีหนาที่และขอบขายงาน ดังนี้
2.1. ปฏิบัติหนาที่งานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้
2.1.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู วิธีการวัด
และประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษาใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
3. ปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีสูสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.2. ICT
3.3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3.4. STEM Education
3.5. โครงการเวทคณิต
3.6. โครงการกองทุนการศึกษา
4. รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตมฤคทายวัน จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร) โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี โรงเรียนแกงกระจานวิทยา และโรงเรียนปาเด็งวิทยา
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ พรอมนําเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีที่เกี่ยวของและ
กํากับดูแล และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. นายพิ จารณ ดิ ษฐประชา ตํ าแหนง ศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะชํา นาญการ ปฏิบั ติห นาที่ตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. คณะกรรมการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจเสริม และภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง
ขอบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้

๓๘

1.1 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานกลุมงานตางๆ ของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีขอบขายของงานแตละกลุมงาน ดังนี้
1.1.1. กลุมงานธุรการ
งานสารบรรณ
งานบริหารทั่วไป
1.1.2. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1.1.3. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา
1.1.4. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.1.5. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
งานสงเสริมสนับสนุน เครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.1.6. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.7. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.2. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้
1.2.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
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1.2.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู
วิธีการวัดและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2.4. ใหการสนับสนุน สงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อขอปรับปรุง การกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
1.3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้
1.3.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.3.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู
วิธีการวัดและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.3.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.3.4. ใหการสนับสนุน สงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
1.4. รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลและประสานความรวมมือในการพัฒนา การ
บริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี ทุก
โรงเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปนกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขต รามราชนิเวศน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนบานแหลมวิทยา โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต โรงเรียนบางจานวิทยา และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
1.5. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการโรงเรียนสุจริต , โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. , STEM Education/Coding
นโยบายเวทคณิต, โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
1.6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ พรอมนําเสนอผูอํานวยการกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีที่
เกี่ยวของและกํากับดูแล และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
1.7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. นายสขิล พรวิษณุ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่
ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1. กลุมงานตางๆ ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1.1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.2. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.1.3. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.1.4. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
1.2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2.1. งานสงเสริม พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2.2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู

๔๐

1.3.2. งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
1.3.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.4. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.4.1. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระภาษาอังกฤษ รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดังนี้
2.1.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.1.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู วิธีการวัด
และประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.1.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.1.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอปรับปรุง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2.2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รับผิดชอบการวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู
และการนิเทศกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้
2.2.1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2.2. พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู วิธีการวัด
และประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2.3. วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษาใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2.4. ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อขอปรับปรุง การ
กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
3. โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรีดังนี้
3.1. โครงการเครือขายภาษาตางประเทศที่ 2
3.2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
3.3. โครงการโรงเรียนคูพัฒนา/Education Hub/HCEC
3.4. โครงการ Active Learning
3.5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3.6. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
3.7. โครงการเดินหนาอานออก เขียนได
3.8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
4. สรุ ปรายงานผลการปฏิ บั ติ งานเมื่ อเสร็ จสิ้นงาน/โครงการ พร อมนํ าเสนอผู อํานวยการกลุ มนิ เทศฯ รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่กํากับดูแล และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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