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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ 162/๒๕๖4
เรื่อง มอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําปฏิบัติหนาที่ราชการ
-------------------------------ตามที่ ได ม อบหมายงานให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มาตรา๓๘ ค.(๒)
ลูกจางประจํา ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ที่ 113/๒๕๖3 ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3 แลวนั้น เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจากการ
ไดมาดํารงตําแหนงใหม และเพื่อความเหมาะสม นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑ ปฏิ บัติงานตามภารกิ จงานที่กําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ ไดถือปฏิบัติตามรายละเอียด แนบทาย
คําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

(นายดําหริ งิมสันเทียะ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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(แนบท้ายคําสั่งที่ 162 /2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)
เรื่ อง มอบหมายงานให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

กลุมอํานวยการ
๑. นางสมทรง ทองนวล
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม วางแผน กํากับ แนะนํา ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ และความชํานาญสูงมากในดานการบริหารหรือการพัฒนา
ระบบบริ หารองค การ การประสานงาน และใหบริการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสิน ใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
ของกลุมอํานวยการ ดังนี้ งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานเลือก
และสรรหากรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ งานประชาสัมพันธ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานยานพาหนะและ
งานอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มอบหมาย
๑.๒ ดานการปฏิบัติการ
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ใหความเห็นตามภารกิจของกลุมอํานวยการรวมทั้งเรงรัด กํากับ
ติดตามงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอ
ผูบังคับบัญชา
- แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของกลุมอํานวยการ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
๑.๓ ดานการวางแผน
- วางแผนการปฏิบั ติงาน ปรับปรุง แกไขป ญหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุมอํานวยการใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติดวยความเรียบรอย
- ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
แกบุคลากรในกลุมอํานวยการ วิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของกลุมอํานวยการและ
หนวยงาน
๑.๔ ดานการประสานงาน
- การสรางเครือขายการประสานงาน ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่เกี่ยวของกับกลุมอํานวยการและหนวยงาน
- ประเมินผลรูปแบบการประสาน และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา
บุคลากร ใหมีความพรอมในการประสานงานกับองคกร คณะบุคคล และหนวยงานอื่น
๑.๕ งานจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ
- ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ น กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของกลุ ม
อํานวยการและของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และขับเคลื่อน สรางความรูความเขาใจสูสถานศึกษาใน
สั ง กั ด ให ดํ า เนิ น การเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง หลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ หน ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑
/- ดําเนินขับเคลื่อน
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- ดําเนินขับเคลื่อน สรางความรูความเขาใจหลักเกณฑ วิธีการประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ติดตามการรายงานผลในระบบ KRS (KPI : Report System) และรายงานผลการประเมินฯ เสนอตอผูบริหารฯ
- งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
- งานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามนโยบายของกระทรวง/จังหวัด ดําเนินการ กํากับติดตาม ตรวจสอบ
รายงานผล เสนอผูบังคับบัญชาและรายงานระบบ
๑.๖ ควบคุม กํากับ ดูแล รายงานสถานการณน้ําทวมในสถานศึกษา และเปนศูนยขอมูลเตรียม
ปองกันและบรรเทาอุทกภัย ในสถานศึกษา
๑.๗ งานอาคารสถานที่ ควบคุม กํากับ ดูแล ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ บริเวณโดยรอบทั้งภายใน/ภายนอก
๑.๘ งานมอบหมายงานในหนาที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรของกลุมอํานวยการ
๑.๙ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
๑. นางกุลธิดา เจริญไทย ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กองทุนสาธารณประโยชน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- การจัดสวัสดิการ เชน สวัสดิการกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเพื่อการแกไขปญหาหนี้สินครู ฯลฯ
- ดําเนินการบริการเครื่องดื่มกาแฟสด เพื่อเปนสวัสดิการขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- กิจกรรมการจัดทําบุญงานวันเกิดใหบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๓ เดือน/ครั้ง
๑.๒ งานประสานงาน
- การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
- การพิจารณาขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
๑.๓ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
๑.๓.๑ งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- งานปรับปรุงอาคารสถานที่ชํารุด เพื่อดําเนินการซอมแซม เชน ปรับปรุงหองน้ํา ทาสี
- งานปรับปรุงภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน
๑.๓.๒ งานบริการอาคารสถานที่
- การขออนุญาตใชหองประชุมภายใน สพป.อย.๑
- จัดหาวัสดุอุปกรณใหพรอมใชในการประชุม จัดหาโตะเกาอี้ ดูแลและ ซอมบํารุงใหพรอมใชงาน
๑.๓.๒ งานรักษาความปลอดภัย
- แตงตั้งเวรยาม รักษาความปลอดภัย อาคารและบริเวณโดยรอบสํานักงานฯ ในวันราชการและ
วันหยุดราชการ ตลอดเวลากลางวันและกลางคืน
/- จัดทําสมุด...

4
- จัดทําสมุดบันทึกการอยูเวรยาม การสับเปลี่ยนเวรยาม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน

ผูบังคับบัญชา
๑.๔. งานธุรการ
- การทําลายหนังสือราชการ แจงสํารวจการทําลายหนังสือราชการ ดําเนินการทําลายระเบียบ
งานสารบรรณตามขั้นตอนและรายงาน
- การสงหนังสือราชการ สพป.อย.๑ ทางไปรษณียพรอมเก็บสําเนาใบนําสงงาน
- รับหนังสือของกลุมอํานวยการทางระบบอิเล็คทรอนิคส (Smart Area)
๑.๕ จัดทําหนังสือแจงเวียน เกี่ยวกับเรื่องซอมความเขาใจหรือขอหารือตาง ๆ ระเบียบ
ขอกฎหมาย แนวปฏิบัติ ฯ แจงเวียนใหบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทราบ
๑.๖ เบิกจาย วัสดุ อุปกรณ และควบคุมการใชวัสดุ ครุภัณฑในกลุมอํานวยการ
๑.๗ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๑.๘ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ เจาพนักงานธุรการ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได
๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.

– วาง - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑.๑ งานรับ-สงหนังสือราชการ
- ทําการวิเคราะหและคัดแยกหนังสือราชการทุกเรื่องที่สงเขามากอนทําการลงทะเบียนรับ
- ทําหนาที่เปน admin ของระบบ Smart Area
- การรับหนังสือราชการ ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทําทะเบียนรับหนังสือราชการสวนกลาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทั้งภายใน และภายนอก ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
- ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการลับ
- จัดทําทะเบียนคุมคําสั่งพรอมจัดเก็บสําเนาคําสั่ง
- ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ในกลุมอํานวยการ
- แจกหนังสือราชการที่ลงทะเบียนรับแลวใหแตละกลุมงานนําไปปฏิบัติ
- เสนอหนังสือราชการที่ไมมีกลุมใดรับผิดชอบ ใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๒.๒.๒ งานจัดเก็บหนังสือราชการ
- จัดเก็บสําเนาหนังสือราชการสวนกลาง
๒.๒.๓ งานการยืมหนังสือราชการ
๒.๒ งานยานพาหนะ
๒.๒.๑ ดําเนินการควบคุมรถยนตสวนกลางของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แกไขเพิ่มเติม
- การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
/- บันทึกขอมูล…
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- บันทึกขอมูลการใชรถยนตสวนกลาง ของแตละกลุมงาน ดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อทําการ
สรุปเสนอผูบังคับบัญชาเปนประจําทุกเดือน
- จัดทําทะเบียนคุมการขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางแตละเดือน
- จัดทําใบจายงานใหกับพนักงานขับรถยนตสวนกลางลวงหนาเปนประจําทุกวัน
- จัดทํารูปเลมเพื่อบันทึกการเดินทางประจํารถยนตสวนกลาง จํานวน ๖ คัน ทุกเดือน
- จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตสวนกลาง
๒.๒.๒ ดูแลการเก็บรักษารถยนตสวนกลาง/การตรวจสภาพการซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง
- เสนอบันทึกการตรวจสภาพรถยนตประจําวัน และรายงานการใชรถยนตสวนกลางทุกวัน
- การตอทะเบียนรถยนตสวนกลางของ สพป.อย.๑ และการตอทะเบียนรถยนต โรงเรียน
ในสังกัดที่ สพป.อย.๑ มอบใหโรงเรียน
- จัดทําสมุดบันทึกการซอมรถยนตสวนกลาง ประจํารถยนตเพื่อใหพนักงานขับรถบันทึกการ
ซอมทุกครั้ง
- ควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลาง พรอมจัดทําทะเบียนคุมประจําเดือน
- บันทึกเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต สรุปการใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตแตละคัน
(ทุกสิ้นเดือน) เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
- สรุปรายงานการเดินทางรถยนต สวนกลาง แตละคันเปนประจําทุกเดือน (ทุกสิ้นเดือน)
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๒.๓ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานสนับสนุนสวัสดิการ ไดแก การจัดทําบัญชีจายเงินกาแฟ Coffee Kate และเสนอขอเบิก
เงินจากสมุดบัญชีเงินฝากและสรุปยอดเงินคงเหลือ
๒.๔ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๒.๕ ปฏิบัติงานในหนาที่ของนางกุลธิดา เจริญไทย กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานบริหารทั่วไป

๑. นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษิต ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ มอบหมาย
ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ คนที่ ๑ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๓ วางแผน ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาดูแล รับผิดชอบงาน ตามภารกิจกลุมงานบริหารทั่วไป
ใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
๑.๔ งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ และอนุกรรมการ
- งานสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ดําเนินการสรรหาตามขั้นตอน และออกประกาศ สพป.อย.๑ เรื่องการสรรหา คณะกรรมการ กตปน. เพื่อให
สพฐ. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
- งานแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทํางานครบวาระการดํารงตําแหนงวาระ ๔ ป
กรณีสถานศึกษาไดสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวางลงกอนวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
/- งานแตงตั้ง…
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- งานแตงตั้งประธาน/คณะกรรมการกลุมโรงเรียนทุกกรณีใหเปนไปตามประกาศวาดวยการ
สรรหาคณะกรรมการกลุมโรงเรียน ไดแก กรณีวางลงกอนวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการกลุมโรงเรียน จากการยาย ตาย ฯลฯ
๑.๕ งานการจัดระบบบริหาร
๑.๕.๑ งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทํางานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานผล
ในระบบ E-Mes และรายงานผูบังคับบัญชา
- สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ นําผลไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
๑.๖ งานดําเนินการเกี่ยวกับ ควบคุม กํากับ ดูแล และประเมินผลการฝกงาน ของนักเรียน นักศึกษา
ที่มาขอเขารับการฝกงาน ประจําภาคเรียน
๑.๗ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน/จัดทํามาตรการประหยัดไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง
และบันทึกรายงานขอมูลในระบบ KRS และระบบ E-Mes และกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ คาใชจายภาครัฐของหนวยงาน ดูแลระบบการบันทึกขอมูลของกระทรวงพลังงานทุกโรงเรียนใน
สังกัด ทุกเดือน/ไตรมาส รายงาน การบันทึกขอมูลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงในเว็บไซดของกระทรวง
พลังงาน www.e-report.energy.go.th/ ทุกไตรมาส
- การดําเนินงาน แนวทางประหยัดน้ํา และประหยัดกระดาษ ในหนวยงานภาครัฐ
- งานนโยบายบริหารจัดการขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ
รายงานในระบบ KRS
๑.๘ งานชวยอํานวยการ
- งานรับสงงานในหนาที่ราชการ ดําเนินการจัดทํารับ-สงมอบงานในหนาที่ กรณีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยายไปดํารงตําแหนงและยายมาดํารงตําแหนง
- งานจัดทําคําสั่งมอบหมายใหรอง ผอ.สพป.อย.๑ ปฏิบัติหนาที่ราชการ และปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- งานจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
๑.๙ งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานบันทึกขอมูล นําเรื่องเขาวาระการประชุมกรมการปกครองจังหวัดฯ กอนวันประชุมหัวหนา
สวนราชการ
- เสนอรายงานการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ และการขอลงนามสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน ในสังกัด
1.๑๐ งานการประสานงาน
- งานเกี่ยวกับการขอเครื่องหมายตอบแทน ประกาศอนุโมทนาบัตร การขอเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ เข็ม โล ยาม และการตอบขอบคุณแกผูบริจาค ใหสถานศึกษา
- การขอพระราชทานชื่อโรงเรียน การขอพระราชทานนามอาคารเรียน สิ่งปลูกสราง ขอพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ
- งานการรับบริจาคของโรงเรียน และหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการ ความชวยเหลือ เชน กฐิน ผาปาฯลฯ
/- งานสรรหา…
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- งานสรรหาและพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
๑.๑๑ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานเสริมสรางขวัญกําลังใจที่สงผลตอสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดหากระเชาเยี่ยมผูปวย และอื่น ๆ
- การตรวจสุขภาพประจําป
- การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ
- จัดทําบัญชีรับเงิน และนําฝากจากการจําหนายกาแฟ Coffee Kat ประจําสัปดาห และ
ถอนเงินเมื่อมีการบันทึกขออนุมัติใชจายเงินสวัสดิการรานกาแฟ
- จัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต
๑.๑๒ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๑.1๓ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นางสมทรง ทองนวล กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานประสาน

๑. นางสาวศิริวรรณ สุนสกูล ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ มอบหมายให รับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห ประเด็น เทคนิควิธีการ วางแผน ตรวจสอบ ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
กับงานประสานและงานบริหารทั่วไป และ รับผิดชอบงานตามภารกิจ
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานประสาน ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ คนที่ ๒ กรณีบุคคล
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่
๑.๓ งานประสานงาน
- งานจัดชุดขาราชการและบุคลากรลูกจาง รวมกิจกรรมวันสําคัญของจังหวัดฯ งานสงเสริม
สนับสนุนงานรัฐพิธีตาง ๆ จัดซื้อ จัดหา จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณในการจัดรัฐพิธี การรวมกิจกรรม ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการรวมกิจกรรมของบุคลากร เสนอผูบังคับบัญชา
๑.๔ งานการควบคุมภายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหดําเนินการเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานตอ สพฐ.
๑.๕ งานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ (ตัวชี้วัด) จัดทําคําสั่ง จัดทําบันทึก จัดเตรียมการประชุม รายงานผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและติดตาม
การรายงานตัวชี้วัดในระบบ KRS (KPI : Report System) ตามรอบระยะเวลาและรายงานผลการประเมินฯ
ที่ไดรับแจงจาก สพฐ.ใหผูกํากับตัวชี้วัดและรับผิดชอบตัวชี้วดั ทราบ
๑.๖ ดําเนินการซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- ดูแลอาคารสถานที่ราชการ ไดแก จัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการซอมแซมสํานักงาน
บันทึกเสนอขอเบิก เชน หองน้ํา อางลางมือ กอกน้ํา ตนไม สวนหยอม ธงชาติ และอื่น ๆ
- การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน
- จัดกิจกรรม ๕ ส และ Big Cleaning Day และงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความสะอาด
- งานเทิดพระเกียรติ…
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- งานเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย เชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ จัดตั้งโตะหมูบูชา
ประดับผา ประดับธงในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีฯ วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ
- งานการประดับธงตาง ๆ เชน วันธงชาติไทย การเชิญธงชาติ การลดธงครึ่งเสา
๑.๗ งานชวยอํานวยการ
- งานประชุมผูบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําวาระการประชุม รายงานการประชุม
ประสานงานการประชุม และดําเนินการประชุม
- งานประชุมผูบริหารการศึกษา(สภากาแฟ) และประชุมบุคลากร ลูกจาง ประชุมกลุมอํานวยการ
๑.๘ การหาทุนทรัพย สวัสดิการ อาทิ การจัดจําหนายเสื้อ สิ่งของ ไดอารี่ ดอกมะลิ
๑.๙ งานประสานการรวบรวมขอมูล และการกํากับติดตาม เกี่ยวกับการวิจัยของนิสิตนักศึกษา
๑.๑๐ งานสงเสริมกิจกรรมการปลูกตนไมในหนวยงานและสถานศึกษา รายงานจังหวัดฯ สพฐ.
๑.๑๑ งานจัดทําปายแผนภูมิขาราชการ ลูกจางประจํา และองคคณะบุคคล สําคัญตาง ๆ ใหเปน
ปจจุบัน
๑.๑๒ จัดทําบอรดประชาสัมพันธ /ทําปายงานพิธี วันสําคัญ กิจกรรมตาง ๆ เชน วันปใหม วันครู
วันสําคัญทางศาสนา งานพิธี ฯลฯ
๑.๑๓ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๑.๑๔ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นายแทนไท บุญเลิศ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานประชาสัมพันธ

๑. นายแทนไท บุญเลิศ ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห ประเด็น เทคนิควิธีการ วางแผน ตรวจสอบ ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
กับงานประชาสัมพันธ และ รับผิดชอบงานตามภารกิจ
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ คนที่ ๓กรณี
บุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่
๑.๓ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธ
๑.๔ วางแผน วิเคราะห และบริหารจัดการขอมูลขาวสาร โครงการ นโยบาย ความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษา ทรัพยากร และกิจการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูองคความรูและสื่อประชาสัมพันธ
๑.๕ จัดระบบ รูปแบบ จัดทําแผนประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย การประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร การติดตอประสานงานกับเครือขายประชาสัมพันธ บุคคล หนวยงาน และสาธารณชนดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
๑.๖ งานติดตามผูอํานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อบันทึกภาพ นําเสนอขาว เผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงาน
๑.๗ ผลิตขอมูลขาวสาร บทความ รายการวิทยุ โทรทัศน วารสารประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีการประชาสัมพันธและงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ
/๑.๘ งานบันทึก...
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๑.๘ งานบันทึกภาพนิ่ง VDO ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลเพื่อบริการสารสนเทศ เผยแพรทางสื่อ
อิเล็คทรอนิคส ไดแก e-News, e-Network Obec-Line Facebook ชื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กลุม Line ตาง ๆ เสียงตามสายและเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร บทความ รายการวิทยุ
และงานกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
๑.๙ บริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ แจงประชาสัมพันธสถานศึกษาและภายใน สพป.อย.๑
๑.๑๐ จัดทําขาว ติดตามขาว จากหนังสือพิมพรายวัน ทองถิ่น และเอกสารตาง ๆ นําเสนอ
ผูอํานวยการทุกวัน ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส หรือ สิ่งพิมพ
๑.๑๑ การเผยแพรกิจการและผลงาน ขอมูลขาวสาร งานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่น ๆ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษา ในเว็บไซดหนวยงาน(สวน
ของประชาสัมพันธ)
๑.๑๒ รายงานผลการจัดทําประเด็นประชาสัมพันธระดับจังหวัดและโครงการสําคัญระดับจังหวัด
ตอประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๓ งานเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ
๑.๑๔ จัดทําการดวันเกิด ของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และผูอํานวยการโรงเรียน
นําเสนอผูบังคับบัญชา
๑.๑๕ ตรวจสอบขอเท็จจริง สงชี้แจง ดูแล และจัดเก็บขอมูลจากตูรับฟงความคิดเห็น
๑.๑๖ งานจิตบริการใหการตอนรับ ดูแลเอาใจใสแกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๑.๑๗ ปฏิบัติงานในหนาที่ นางสาวศิริวรรณ สุนสกูล กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๑๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑. นายรังสรรค นพวรรณ

ลูกจางประจํา

ตําแหนงชางสี ชั้น ๔ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ ความชํานาญสูงในการเตรียม ผิว ผสม พนหรือทาสีลงบน
สิ่งของตาง ๆ เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณตัวถังรถยนต โตะ เกาอี้ เปนตน
๑.๒ ดูแลรักษา และซอมแซมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการทํางาน
๑.๓ ขับรถยนต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หมายเลข
ทะเบียน นค. ๖๒๓๖ (ตู) และ ดูแลรักษาเครื่องยนตและทําความสะอาดรถยนต
๑.๔ รายงานการใชรถยนต สวนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนต สวนกลางประจําวัน หมายเลข
ทะเบียน นค. ๖๒๓๖ (ตู) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทราบทุกวัน
๑.๕ จดบันทึกการซอมและการถายน้ํามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซอมประจํารถทุกครั้ง
๑.๖ จดบันทึกการเติมน้ํามันลงในสมุดประจํารถทุกครั้งที่เติม
๑.๗ ดูแลการใชรถยนต หมายเลขทะเบียน นค.๖๒๓๖ (ตู) ของสํานักงานฯ กอนใชรถยนต ตองไดรับ
อนุญาตทุกครั้ง และใชเพื่อกิจการอันเปนงานราชการเทานั้น
๑.๘ งานจิตบริการ ดูแลอํานวยความสะดวก และขับรถใหบริการแกผูโดยสารรถราชการทุกคน
ดวยความเรียบรอย ปลอดภัย
๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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๒. นายรุง ผดุงกมล

ตําแหนงชางไฟฟา ชั้น 4 มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.1 ปฏิบัติงานในฐานะชางที่มีลักษณะงาน ซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงในงานชางไฟฟา เชน ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช
ที่เกี่ยวกับไฟฟา พรอมทั้งรวบรวมขอมูลและประวัติการซอม
๒.2 ดูแล รักษา และซอมแซมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน
๒.3 ขับรถยนต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 หมายเลข
ทะเบียน กฉ 4668 (เกง) และ หมายเลขทะเบียน นค 2694 (ตู) และขับรถยนตสวนกลางไดทุกคัน พรอม
ดูแลรักษาเครื่องยนต และทําความสะอาดรถยนต ตลอดจนดูแล ความสะอาดสถานที่เก็บรักษารถยนตของ
สํานักงาน
๒.4 จดบันทึกการซอมและการถายน้ํามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซอมประจํารถทุกครั้ง
๒.5 จดบันทึกการเติมน้ํามันลงในสมุดประจํารถทุกครั้งที่เติม
๒.6 ดูแลการใชรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 4668 (เกง) และ นค.๖๒๓๖ (ตู) ของสํานักงานฯ
กอนใชรถยนต ตองไดรับอนุญาตทุกครั้ง และใชเพื่อกิจการอันเปนงานราชการเทานั้น
๒.๗ รายงานการใชรถยนตสวนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนตสวนกลางประจําวันหมายเลข
ทะเบียน กฉ 4668 (เกง) และ หมายเลขทะเบียน นค 2694 (ตู) เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใหทราบทุกครั้ง
๒.๘ งานจิตบริการ ดูแลอํานวยความสะดวก และขับรถใหบริการแกผูโดยสาร รถราชการทุกคน
ดวยความเรียบรอย ปลอดภัย
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓. นายบรรจง ศรีคํา

ตําแหนงชางปูน ชั้น ๔ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ ความชํานาญสูง ซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
ตาง ๆที่เกี่ยวกับปูน และคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซอมแซมเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
๓.๒ ดูแลรักษา และซอมแซมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการทํางาน
๓.๓ ขับรถยนต (ตู) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
หมายเลข ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู) และ นค ๒๖๕๕ (กระบะโตโยตาวีโก) และขับรถยนตสวนกลางไดทุกคัน
พรอมดูแลรักษาเครื่องยนตและทําความสะอาดรถยนต ตลอดจนดูแล ความสะอาดสถานที่เก็บรถยนตของ
สํานักงาน
๓.๔ จดบันทึกการซอมและการถายน้ํามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซอมประจํารถทุกครั้ง
๓.๕ จดบันทึกการเติมน้ํามันลงในสมุดประจํารถทุกครั้งที่เติม
๓.๖ รายงานการใชรถยนตสวนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนตสวนกลางประจําวัน หมายเลข
ทะเบียน นค. ๓๖๙๙ (ตู) และ นค ๒๖๕๕ (กระบะโตโยตาวีโก) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ทราบทุกวัน
๓.๗ ดูแลการใชรถยนตของสํานักงาน กอนใชรถยนตราชการตองไดรับอนุญาตทุกครั้ง และใชเพื่อ
กิจการอันเปนงานราชการเทานั้น
๓.๘ งานจิตบริการ ดูแลอํานวยความสะดวก และขับรถใหบริการแกผูโดยสาร รถราชการทุกคน
ดวยความเรียบรอย ปลอดภัย
๓.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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๔. นายสาโรจน ยิ้มนิล

ตําแหนงชางไม ชั้น ๔ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ ปฏิบตั ิงานที่ตองใชความรู ประสบการณและ ความชํานาญสูง ในการสรางซอม ประกอบครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่ทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณ เครื่องใชงานทดลองทําแบบผลิตภัณฑ ตัวอยาง
ทํางานปลูกสราง ทํางานชางไมประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตาง ๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ
ออกแบบเกี่ยวกับ งานไมซึ่งไมใชโครงสราง ประมาณราคางานไม วางแผนควบคุมงานตลอดจนควบคุมการใช
และบูรณะซอมแซม เครื่องมือกลไม
๔.๒ จัดทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง ทํางานปลูกสราง ทํางานไมประณีต
ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตาง ๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ
๔.๓ ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ประมาณราคางานไม วางแผนควบคุมงานตลอดจน
ควบคุมการใช และบูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม
๔.๔ เปด-ปด ประตู หนาตาง อาคารสํานักงาน ชั้นที่ ๒
๔.๕ ทําความสะอาด สํานักงานชั้นที่ ๒ ,บันไดดานทิศตะวันออก
๔.๖ ดูแลเก็บกวาดใบไม ดอกไมรวง และดูแลความสะอาดเรียบรอยรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
๔.๗ ทําความสะอาด ประตู หนาตาง กระจก บริเวณชั้น ๑ ๓ เดือน/๑ ครั้ง
๔.๘ จัดภูมิทัศน ดูแลสวนหยอม รดน้ําใสปุย ตัดหญา ตกแตงตนไม ดูแลพื้นที่บริเวณโดมที่จอดรถ
บริเวณเสาธง พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่บริเวณหองเก็บของและบริเวณรอบอาคาร/รั้ว พื้นที่ดานหนาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๙ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส อํานวยความสะดวกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๔.๑๐ ดูแลทรัพยสิน ของทางราชการใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย หากชํารุดตองรีบแจงทันที
และสอดสองดูแล การโจรกรรมทรัพยสินและเปลี่ยนธงชาติเมื่อเกิดการชํารุด
๔.๑๑ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นายวีรา ราชสมบูรณ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๔.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. นายวีรา ราชสมบูรณ ตําแหนงชางสี ชั้น ๔ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในการเตรียมผิว ผสม พนหรือทาสี ลงบน
สิ่งของตาง ๆ เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ ตัวถังรถยนต โตะเกาอี้ เปนตน
๕.๒ เปด-ปด ประตู หนาตาง อาคารสํานักงาน ชั้นที่ ๑
๕.๓ ทําความสะอาดสํานักงาน ชั้นที่ ๑ บันไดชั้น ๑
๕.๔ ทําความสะอาด ประตู หนาตาง กระจก บริเวณชั้น ๑ ๓ เดือน/๑ ครั้ง
๕.๕ ดูแลเก็บกวาดใบไม ดอกไมรวง และดูแลความสะอาดเรียบรอยรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
๕.๖ จัดภูมิทัศน ดูแลสวนหยอม รดน้ําใสปุย ตัดหญา ตกแตงตนไม ดูแลพื้นที่บริเวณโดมที่จอดรถ
บริเวณเสาธง พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่บริเวณหองเก็บของและบริเวณรอบอาคาร/รั้ว พื้นที่ดานหนาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.๗ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส อํานวยความสะดวกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
๕.๘ ดูแลทรัพยสิน ของทางราชการใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย หากชํารุดตองรีบแจงทันทีและ
สอดสองดูแล การโจรกรรมทรัพยสิน
๕.๙ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นายสาโรจน ยิ้มนิล กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๕.๑๐ ปฏิบัติหนาที่ ขับรถยนตราชการ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย

12

๑. นายสําราญ วาริพนิ ทุ

พนักงานจางเหมาบริการ

ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานบริการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.๑ ขับรถยนต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หมายเลข
ทะเบียน นค 7625 (ตู) ดูแลรักษาเครื่องยนตและทําความสะอาดรถยนต ตลอดจนดูแลความสะอาด สถานที่
เก็บรถยนตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
1.๒ ดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องใช ในการทํางาน
1.๓ จดบันทึกการซอมและการถายน้ํามันเครื่อง ในสมุดบันทึกการซอมประจํารถทุกครั้ง
1.๔ จดบันทึกการเติมน้ํามันลงในสมุดประจํารถทุกครั้งที่เติม
1.๕ รายงานการใชรถยนตสวนกลาง รายงานการตรวจสภาพรถยนตสวนกลางประจําวัน หมายเลข
ทะเบียน นค 7625 (ตู) เสนอ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทราบทุกวัน
1.๖ ดูแลการใชรถยนตของสํานักงาน กอนใชรถยนตราชการตองไดรับอนุญาตทุกครั้ง และใชเพื่อ
กิจการอันเปนงานราชการเทานั้น
1.๗ ดูแลอํานวยความสะดวก และขับรถใหบริการผูอํานวยการ สพป.อย.๑ และบุคลากร ดวยความ
เรียบรอย ปลอดภัย
1.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นางมะลิวัน ภูมิมี ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานบริการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.๑ ทําความสะอาดหองสุขาชาย- หญิง ชั้น ๑, ๒ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต เวลา ๐๗.๐๐ น.๑๖.๓๐ น. วันละ ๒ เวลา เชา-บาย ทุกวันจันทร – ศุกร
2.๒ ทําความสะอาดหองทํางาน หองสุขา/เช็ดกระจก เช็ดโตะหอง ผอ.สพป.อย.๑ และหอง
รองกัลยานี นรสิงห
๒.๓ ทําความสะอาดถูพื้นบริเวณดานหนาบันไดทางขึ้นชั้น ๑ และชั้น ๒ เช็ดทําความสะอาด
เคาเตอร โตะรับแขก ประตู หนาตาง ราวบันไดบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ บริเวณทิศตะวันออก พื้นที่บริเวณ
หองการเงิน หนาหองผูอํานวยการ
๒.๔ ดูแลทําความสะอาดพื้น ผนัง กระจก อางลางมือ ทําความสะอาดลูกบิก สายชําระ พื้นที่บริเวณ
หองน้ํา/รอบ ๆ บริเวณถังขยะ พื้นที่บริเวณบันได ดานทิศตะวันออก ชั้น ๑-๒ ทุกวัน
๒.๕ เช็ดกระจกพื้นที่บริเวณบันได/ใตบันได ชั้น ๑ พื้นที่บอรดประชาสัมพันธ บอรดทําเนียบบุคลากร
ประตู หนาตาง ทําความสะอาดผามาน เช็ดกระจกพื้นที่อยูใกลการสัมผัสทุกแหงใหสะอาด ปราศจากคราบ
สกปรกอยูเสมอ บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ และ และทําความสะอาดใหญเช็ดกระจกหนาตาง ชั้น ๑ และ ชั้น ๒
๓ เดือน/๑ ครั้ง
2.๖ เก็บขยะในอาคารบริเวณชั้น ๑ ชั้น ๒ คัดแยกขยะรีไซเคิล ดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณที่ทิ้งขยะสวนกลางและบริเวณดานหลังสํานักงานทุกวัน
2.๗ ปดฝุนละออง หยากไย เช็ดทําความสะอาด หลังตูเหล็ก ทีวี ลางพัดลม ดูแลความสะอาดตูเย็นชั้น
๑ และ ชั้น ๒ บริเวณหองการเงิน ดูแลทําความสะอาดครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานทุกชนิดใหสะอาดเรียบรอย
2.๘ ดูแลทําความสะอาดซุมพระ ทุกวัน
2.๙ ดูและทําความสะอาดบริเวณรานกาแฟ ชวยงานกาแฟ และใหความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
ดวยมารยาทที่ สุภาพ เรียบรอย ยิ้มแยมแจมใส
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2.๑๐ ดูแลอุปกรณ ทรัพยสินของทางราชการใหอยูในสภาพเรียบรอย หากชํารุดตองรีบแจงทันที
และสอดสองดูแล การโจรกรรมทรัพยสิน
2.1๑ สํารวจตรวจสอบน้ํา ไฟ พัดลม พื้นที่บริเวณภายในอาคารชั้น ๑ – ๒ เวลา ๑๖.๔๐ น.
กอนกลับบานทุกครั้ง
๒.๑๒ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส อํานวยความสะดวก ผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
2.๑๓ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นางสาวเบญจสิริวรรณ แยมกสิกร กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวเบญจสิริวรรณ แยมกสิกร ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานบริการ มอบหมายให
รับผิดขอบงาน ดังนี้
3.๑ ทําความสะอาดหองสุขาชาย- หญิง ชั้น ๓ และหองสุขารวมชั้น ๑ ดานทิศตะวันตก โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. วันละ ๒ ครั้ง เชา-บาย ทุกวันจันทร – ศุกร
3.๒ ดูแลทําความสะอาด จัดระเบียบพื้นที่บริเวณดานหลังหองประชุมมงคลวราจารย หองประชุมเล็ก
หองประชุมชั้น ๓
3.๓ เช็ดโตะทํางาน ทําความสะอาดหองทํางาน/หองน้ํา พื้นที่บริเวณหองรองปุณญอุษา ผดุงหมาย
๓.๔ ดูแลทําความสะอาดพื้น ผนัง กระจก อางลางมือ ทําความสะอาดลูกบิก สายชําระ พื้นที่บริเวณ
หองน้ํา/รอบ ๆ บริเวณถังขยะ ราวบันได พื้นที่บริเวณบันไดดานทิศตะวันออก ชั้น ๓ และบริเวณบันไดดานทิศ
ตะวันตก ชั้น ๑ – ๓ หองน้ําใตบันได
๓.๕ ดูแลทําความสะอาดพื้นที่ชั้น 2 กลุมนโยบายและแผน และชั้น ๓ ทั้งหมด
3.๖ เช็ดกระจกบอร ดประชาสัมพันธ ประตู พื้น ที่บ ริเ วณบัน ได ชั้น ๑ - ชั้น ๓ ดานทิ ศตะวั นตก
ทําความสะอาด ประตู หนาตาง ผามาน เช็ดกระจกพื้นที่อยูใกลการสัมผัสทุกแหงใหสะอาด ปราศจากคราบ
สกปรกอยูเสมอ และทําความสะอาดใหญเช็ดกระจกหนาตาง ชั้น ๑ และ ชั้น ๓ ๓ เดือน/๑ ครั้ง
3.๗ ดูแลทําความสะอาดบริเวณดานหนาหองประชุม และภายในหองประชุมและหลังหองประชุม
มงคลวราจารย หองประชุมเล็ก หองประชุมชั้น ๓ ทุกวัน จัดโตะ เกาอี้ กอนและหลังการประชุมใหพรอมใช
งานทุกครั้ง และสํารวจตรวจสอบไฟฟา สวิทแอร สวิทไฟฟา หลังการประชุมทุกครั้ง
3.๘ เก็บขยะในอาคารบริเวณชั้น ๑ ชั้น ๒ คัดแยกขยะรีไซเคิล ดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณที่ทิ้งขยะสวนกลางและบริเวณดานหลังสํานักงานทุกวัน
3.๙ ปดฝุนละออง หยากไย เช็ดทําความสะอาด หลังตูเหล็ก ทีวี ลางพัดลม ดูแลความสะอาดตูเย็น
ชั้น ๒ กลุมนโยบายและแผน และ ชั้น ๓ ดูแลทําความสะอาดครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานทุกชนิดใหสะอาด
เรียบรอย
3.๑๐ ดูแลอุปกรณ และทรัพยสินของทางราชการใหอยูในสภาพเรียบรอย หากชํารุดตองรีบแจงทันที
และสอดสองดูแล การโจรกรรมทรัพยสิน
3.๑๑ ดูและทําความสะอาดบริเวณรานกาแฟ ชวยงานกาแฟ และใหความสะดวกแกผูมาติดตอ
ราชการ ดวยมารยาทที่ สุภาพ เรียบรอย ยิ้มแยมแจมใส
3.๑๒ มีจิตบริการ ดูแลเอาใจใส อํานวยความสะดวกผูมาติดตอราชการ ดวยความประทับใจ
3.๑๓ ปฏิบัติงานในหนาที่ของ นางมะลิวน ภูมิมี กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
๑. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑.๒ วางแผนการปฏิ บั ติ งาน ควบคุ มดูแล ติดตามการปฏิบัติ งาน ปรับ ปรุงแกไขและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กอนนําเสนอ
ผูบังคับบัญชา
๑.๔ ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของแก
บุคลากรในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๕ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย
๑.๖ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗ ทําหนาที่หัวหนาเจาหนาที่ ควบคุมดูแลการจัดซื้อ/จัดจางใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
๑.๘ ออกใบรับใบสําคัญในการลางหนี้ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑.๙ รับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนําสงเงินทุก
ประเภทที่เกี่ยวของ
๑.๑๐ จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทุกสิ้นวันที่มีการรับจายเงินเสนอผูบังคับบัญชา
๑.๑๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการแจงอนุมัติเงินประจํางวดใหกับผูไดรับจัดสรรและเจาหนาที่เบิกจายเงิน
๑.๑๒ จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดลงรายงานรับเงินและการเบิกเงินตามฎีกา และจัดทํารายงาน
สง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๓ สิ ทธิ ในการอนุ มัติฎี กาในระบบ GFMIS แทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๔ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและอนุมัตกิ ารโอนเงิน ในระบบ KTB
๑.๑๕ ตรวจสอบการรับและนําสงเงิน และอนุมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
๑.๑๖ ตรวจสอบและรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS สงคลังจังหวัด
๑.๑๗ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานบัญชี
๑. นางจินตนา ภาคไพศรี ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑.๑ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุม ลําดับที่ ๑ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานบัญชี รับผิดชอบงานตามภารกิจงานดานบัญชี
๑.๓ ลงบัญชีรับ- จายเงินสด ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
๑.๔ จัดทํารายงานรายไดแผนดินสงสํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดอยางถูกตองครบถวน
และทันเวลาภายในกําหนดทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๑.๕ จัดทํารายงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือนจากระบบ GFMIS สงสํานักงานตรวจเงินแผนดินได
อยางถูกตองครบถวน และทันเวลาภายในกําหนดทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
๑.๖ บันทึกการรับเงินรายไดแผนดิน ,เงินเบิกเกินสงคืน ,เงินประกันสัญญา เงินรายไดสถานศึกษา
และนําสงคลังจังหวัดในระบบ GFMIS ไดอยางถูกตอง และเปนปจจุบัน
๑.๗ บันทึกรับสงใชลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS ได
อยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน
๑.๘ ตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และเงินฝากคลังจังหวัด
๑.๙ รวบรวมใบสําคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
๑.๑๐ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จายเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
เพื่อให ตสน. สตง.ตรวจสอบ
๑.๑๑ บันทึกการจายเงินใหกับผูมีสิทธิในระบบ GFMIS
๑.๑๒ ตรวจสอบการอนุมัติเงินของกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS (กรณีฎีกาจายตรง)
๑.๑๓ บันทึกการรับเงินและจายเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๑.๑๔ บันทึกการรับเงินและจายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ในระบบ GFMIS
๑.๑๕ จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการประจําปงบประมาณ
ประจําประดับหนวยเบิกจาย รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่
๑๑.๑ การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดําเนินการไดตามเกณฑ
ที่กําหนด จํานวน ๒๐ ขอยอย จํานวน ๒ รอบ เดือนมีนาคม และกันยายน
๑.๑๖ จัดทํารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) และรายงาน
สถานเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS รอบตุลาคม - กันยายน)
๑.๑๗ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลังโดยใชฟงชั่น VLOOKUP (รอบเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกันยายน)
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๑.๑๘ จัดทําคูบัญชีเคลื่อนไหวเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารในงปม. เงินฝากธนาคารนอก งปม.
ลูกหนี้ เงินยื มใน งปม. และลูกหนี้เ งินยืมนอก งปม.,ใบสําคัญคางจาย ,เจาหนี้การคาภาครั ฐ,เจ าหนี้การคา
ภายนอก ,เจาหนี้อื่นหนวยงานรัฐ
๑.๑๙ จัดทําทะเบียนคุมสัญญาประกันสัญญาของ สพป.อยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
๑.๒๐ จัดทําทะเบียนคุณเงินรับฝากอื่น
๑.๒๑ ไดจัดทํารายงานขอมูลรายการระหวางกันของหนวยงานภาครัฐสะสมเปนรายไตรมาสใหกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงิ นคารักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจางประจํ า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๒๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคาการศึกษาบุตร ของขาราชการและลูกจางประจํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๑.๒๔ จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล ของขาราชการ ลูกจางประจํา และผูรับ
บํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๒๕ ให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด า นการเงิ น และด านพั ส ดุ ให กั บ เจ า หน า ที่ เ ขตและ
เจาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัด
๑.๒๖ ปฏิบัติงานแทน นางบุญสม มีกุศล กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๑.๒๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานการเงิน
๑. นางปริญดา สัตตบริพันธ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุม ลําดับที่ ๒ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานการเงิน รับผิดชอบงานตามภารกิจงานดานการเงิน
๑.๓ รับและนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
๑.๔ จั ด พิ ม พ ร ายงานและตรวจสอบการรับ ชํ าระเงิ น และนํ า เงิ น ส ง คลั ง หรื อฝากคลั งผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ทุกสิ้นวันตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๑.๕ ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีขาราชการ, ลูกจางประจํา
เสียชีวิต
๑.๖ จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดทายของขาราชการ
๑.๗บันทึกการหักเงินเดือนและคาจางประจําเพื่อชําระเงินกูยืมคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง
๑.๘ จัดทําขอมูลสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่แจงความประสงคสงเงินสะสมสวนเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพิ่ม ผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง
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๑.๙ บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงตําแหนง ไดแก คาวิทยฐานะ คาตอบแทน การโอน/ยาย ขาราชการ
บรรจุขาราชการ ผานระบบเงิน เดือน (E-Money) และตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตรงกัน กับระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง
๑.๑๐ จัดทําขอมูลรายละเอียดหนี้บุคคลที่ ๓ (ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอาคารสงเคราะห , ธนาคาร
ออมสิน , สกสค. ประกันชีวิต ฯลฯ) และบันทึกขอมูลเขาระบบเงินเดือน (E-Money) เพื่อนําขอมูลเขาระบบ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง
๑.๑๑ จั ดทํ า รายละเอี ย ดการจ า ยหนี้บุคคลที่ ๓ (ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอาคารสงเคราะห ,
ธนาคารออมสิ น , สกสค. ประกั น ชี วิ ต ฯลฯ) และภาษี หั ก ณ ที่ จ า ยทุ ก ประเภท ของข า ราชการและ
ลูกจางประจํา
๑.๑๒ จัดทําสลิปเงินเดือนขึ้นเว็บไซต สพป.อย.๑ ทุกเดือน
๑.๑๓ จัดทําการเบิกเงินเดือนลวงล้ํา
๑.๑๔ จัดทํารายละเอียดรายการเบิกเกินสงคืนเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําในระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง
๑.๑๕ จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษีตามาตรา ๕๐ ทวิ ขึ้นเว็บไซต สพป.อย.๑
๑.๑๖ ปฏิบัติงานแทน นางกนกวรรณ วงคนาม กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๑.๑๗ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน
๑.๑๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางกนกวรรณ วงคนาม ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุม ลําดับที่ ๓ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจายเงินและโอนเงินใหกับผูมีสิทธิ์ ในระบบ KTB
๒.๓ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ พรอมเสนอขออนุมัติจายเงิน
ใหกับเจาหนาที่หรือผูมีสิทธิรับเงินในระบบ KTB
๒.๔ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงิน นอกงบประมาณ พรอมเสนอขออนุมั ติ
จายเงิน ใหกับเจาหนาที่หรือผูมีสิทธิรับเงิน
๒.๕ ดํ า เนิ น การจ า ยเงิ น ให กั บ เจ า หนี้ ห รื อ ผู มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น และรั บ เงิ น เพื่ อ จ า ยให กั บ ข า ราชการ
และลูกจาง ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๖ ดําเนินการจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาชวยการศึกษาบุตร จากเงินทดรองราชการให
ขาราชการ ลูกจางประจํา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๗ ปฏิบัติงานแทน นางกมลพร สงสวัสดิ์ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๒.๘ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน
๒.๙ ดําเนินการตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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๓. นางสาวศิริรัตน เหลืองรัตนชัย ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน มอบหมายให
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคารักษาพยาบาลของผูรับบํานาญสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๒ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและเบิก เงิน คาการศึ กษาบุตรของผูรั บ บํา นาญ สัง กัดสํ านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๓ จั ด ทํ า ทะเบี ย นค ารั ก ษาพยาบาลจ า ยตรงต อ กรมบั ญ ชี กลาง ของข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า
และผูรับบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๔ จัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์ ในบําเหน็จตกทอด เพื่อใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน
๓.๕ ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีผูรับบํานาญเสียชีวิต
๓.๖ ตรวจสอบและดําเนินการเบิกเงินชวยพิเศษ กรณีผูรับบํานาญเสียชีวิต
๓.๗ แจงงดเบิกบํานาญ กรณีผูรับบํานาญเสียชีวิต
๓.๘ ตรวจสอบและดําเนินการเบิกเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ และลูกจางประจํากรณีเสียชีวิต
๓.๙ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคาสาธารณูปโภคทุกผลผลิต
๓.๑๐ ปฏิบัติหนาที่นายทะเบียนในระบบบําเหน็จบํานาญ
๓.๑๑ ปฏิบัติงานวางฎีกาในระบบ GFMIS (วางฎีกา)
๓.๑๒ ดํ า เนิ น การเบิ ก เงิ น ค า เช า อิ น เตอร เ น็ ต ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด
๓.๑๓ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอรั บ เงิ น คื น จากกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ านาญของข าราชการ (กบข.)
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.)
๓.๑๔ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน
๓.๑๕ ปฏิบัติงานแทน นางปริญดา สัตตบริพันธ กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๓.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางกมลพร สงสวัสดิ์ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบ
งานดังนี้
๔.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณทุ ก ประเภทที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดรับเงิน เชน เงิน อบจ. ลูกเสือ ฯลฯ
๔.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินงบประมาณเบิ กแทนกันจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักบริหารงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๔.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการในสวนที่เกี่ยวของ
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๔.๔ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดําเนินการเบิกเงินงบดําเนินงาน จาก สพฐ. ทุกแผนงาน ทุก
โครงการ ทุกกิจกรรม และตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
๔.๕ ดําเนินการเบิกเงินงบลงทุนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑
๔.๖ จัดทําทะเบียนคุมรายไดสถานศึกษา และเงินประกันสัญญาของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๗ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน
๔.๘ ปฏิบัติงานแทน นางสาวศิริรัตน เหลืองรัตนชัย กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๔.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางสายพิณ เที่ยงทัต ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบ
งาน ดังนี้
๕.๑ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และจัดทําการเบิกเงินคาเชาบาน กรณีผอนชําระเงินกู
ธนาคาร และเช าบ านเพื่ ออยูอาศั ย ของผู ใชสิทธิ์เบิกใหม ตอสัญญาเชา หรือเปลี่ย นบานเชา ทุกกรณีของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.๒ จัดทํารายงานคาเชาบาน สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
๕.๓ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายการจัดซื้อจัดจาง งบดําเนินงาน และงบลงทุน
๕.๔ ปฏิ บั ติห น า ที่ เ ลขานุ การ หนา หอ ง ผูอํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน กลุมนโยบายและแผน
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน หนวยตรวจสอบภายใน
๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานพัสดุ
๑. นางบุญสม มีกุศล ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานพัสดุ รับผิดชอบงานตามภารกิจงานดานพัสดุ
๑.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จากงบลงทุนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงานงบประมาณ
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๑.๓ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของโรงเรียนใน
สังกัด
๑.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอถอนคืนเงินประกันสัญญา จัดซื้อ/จัดจาง ของเจาหนี้ในสวนที่เกี่ยวของ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๕ จัดทําขอมูลหลักผูขาย และจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ในสวนที่เกี่ยวของ
๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จากงบประมาณเงินเหลือจาย ทุกแผนงบประมาณ
๑.๗ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานพัสดุ
๑.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด และขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตอธนารักษพื้นที่
๑.๙ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๑๑ จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย สิ น และการตี ร าคาทรั พ ย สิ น ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๒ ดํ า เนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจํ า ป ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๑๓ จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ในสวนที่เกี่ยวของ
๑.๑๔ ดําเนินการจัดทําสําเนาหนังสือราชการและแนวปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของแจงใหโรงเรียนในสังกัด
ทราบ
๑.๑๕ ดําเนินการเสนอประกาศสอบราคาซื้อ/จาง ของหนวยงานในสังกัดและจากหนวยงานอื่นให
ผูบังคับบัญชาทราบและปดประกาศใหผูสนใจทราบ
๑.๑๖ ดําเนินการควบคุมการเบิกจายใบเสร็จรับเงิน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และของโรงเรียนในสังกัด และรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน สง สพฐ. ทุกสิ้นป
๑.๑๗ จัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง, สัญญาซื้อ/สัญญาจาง
๑.๑๘ ปฏิบัติงานแทน นางจินตนา ภาคไพศรี กรณีบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
๑.๑๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ลูกจางชั่วคราว
๑. นายดนุดา ดิษฐเสถียร ตําแหนง พนักงานธุรการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและดําเนินการเบิกเงินเดือนคาตอบแทนพนักงานราชการ
๑.๒ ตรวจสอบและดําเนินการเบิกเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานราชการ
๑.๓ จัดทํารายละเอียดการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
พนักงานราชการ
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๑.๔ จัดทํ ารายละเอียดการจ ายเงินเดือน, คาจ างประจํา และการหักเงิน ณ ที่จาย ทุ กประเภท
ของพนักงานราชการในสังกัด
๑.๕ จัดทํารายงานการเบิกเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ สง สพฐ. เปนประจําทุกเดือน
๑.๖ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเบิกเงินคาตอบแทนจางครูรายเดือน แกปญหาสถานศึกษาขาด
แคลน ครูขั้นวิกฤต งบดําเนินงาน
๑.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
งบดําเนินงาน
๑.๘ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทําหนาที่
ธุรการ (ครูธุรการ)
๑.๙ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน และเบิกเงิ น คาตอบแทนจางผู ป ฏิบัติง านให ร าชการ (พนักงาน
พิมพดีด/เจาหนาที่เวรยาม/พนักงานทําความสะอาด)
๑.๑๐ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินคาจัดจางบุคลากรดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
๑.๑๑ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและเบิ กเงิน คา จัด จา งพี่ เลี้ ย งเด็ กพิ การโรงเรี ย นทั่ว ไปจัด การ
เรียนรวม
๑.๑๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกคาเชาบานของขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และจัดทํารายงานการเบิกคาเชาบานเพื่อของบประมาณ
๑.๑๓ ดําเนินการเบิกจายเงินคาจางเหมาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินและครูธุรการโรงเรียน
๑.๑๔ จัดทําขอมูลผูประกันตนของลูกจางชั่วคราวในสังกัดตอสํานักงานประกันสังคม
๑.๑๕ จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกเงิน
๑.๑๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทดรองราชการ และจัดทํารายงานสง สพฐ.และ สตง. และ
จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๑.๑๗ ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑.๑๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางสาวสมใจ กลับเปนสุข ลู กจางชั่วคราวจา งเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานการเงิน และบัญชี
มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานการขอรั บ เงิ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ของข า ราชการและ
ลูกจางประจํา กรณีลาออก เกษียณ
๒.๒ จัดสงแบบหนังสือรับรองการขอเบิกเงินบําเหน็จบํานาญ (แบบ สรจ.๑๐)
๒.๓ จั ด ทํ า รายละเอี ย ดการหั ก เงิ น ณ ที่ จ า ย ของข า ราชการบํ า นาญ เพื่ อ ชํ า ระหนี้ บุ ค คลที่ ส าม
ประจําเดือน สง สพฐ. (แบบ สรจ.๖)
๒.๔ จัดทํารายละเอียดการรับเงินบํานาญประจําเดือน ของขาราชการบํานาญในสังกัด (รายตัว)
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๒.๕ จัดทําหนังสือรับรองเงินบํานาญ
๒.๖ จัดทําแบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ (สรจ.๑)
๒.๗ จัดทําแบบขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (สรจ.๓)
๒.๘ บันทึกรายการรับเงินและจายเงินในทะเบียนคุมเงินประจํางวด
๒.๙ ดําเนินการตรวจเอกสารคาเชาอินเตอรเน็ต บันทึกขอมูลในระบบ e-GP และจัดทํา PO ของ
โรงเรียนในสังกัด อําเภอบางปะหัน อําเภอภาชีและอําเภอวังนอย
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓. นางนวลจั น ทร ปรางทอง ลู ก จ า งชั่วคราวจา งเหมาบริก าร ตํา แหนง พนัก งานการเงิน และบัญ ชี
มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานงบประจํ า ป ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๒ จัดทําหลักฐานการจัดจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๓.๓ ดําเนินการทําจัดจางและตรวจสอบเอกสารการจาง
๓.๔ จัดทําขอมูลหลักผูขาย และจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ในสวนที่เกี่ยวของ
๓.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับเงินยืมราชการในสวนที่เกี่ยวของ
๓.๖ ดํ าเนิน การเกี่ย วกั บการจางซอมแซมรถยนต ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๓.๗ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานจัดซื้อวัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๓.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับการจางทําของ เชน จางพิมพเอกสาร หนังสือ จางถายเอกสาร ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกแผนงบประมาณ
๓.๙ ดําเนินการเกี่ยวกับการจางลูกจางชั่วคราว และการจางเหมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๑๐ ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และที่เกี่ยวของ
๓.๑๑ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารคาเชาอินเตอรเน็ต บันทึกขอมูลในระบบ e-GP และจัดทํา PO
ของโรงเรียนในสังกัด อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอทาเรือ
๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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๔. นางสาวลลิ ต า พั น ธุ ชุม ลู กจ า งชั่ วคราวจา งเหมาบริก าร ตํา แหนงพนัก งานธุ ร การ มอบหมายให
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ รับ-สงหนังสือราชการภายในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๔.๒ ดูแลระบบ Smart Area
๔.๓ ทํางานธุรการของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๔.๔ ตรวจสอบเงินประจํางวด จากสํานักการคลังและสินทรัพย และจากระบบ Smart Area
๔.๕ เบิกจายวัสดุของกลุมตาง ๆ และของโครงการตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๖ จั ด ทํ าบั ญ ชี วั ส ดุ ของกลุ ม ต าง ๆ และของโครงการต า ง ๆ ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๗ ดําเนินการตรวจเอกสารคาเชาอินเตอรเน็ต บันทึกขอมูลในระบบ e-GP และจัดทํา PO ของ
โรงเรียนในสังกัด อําเภอนครหลวง อําเภออุทัย อําเภอมหาราชและอําเภอบานแพรก
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผน
๑. นางปรานี สุขอุดม

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ มีหนาที่

รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และรับผิดชอบงานตามภารกิจของกลุม
นโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานขอมูลสารสนเทศ
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
2. วิ เ คราะห แ ละวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ดู แ ล ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในกลุ ม นโยบายและแผน ให เ ป น ไปตามระเบี ย บแผน
ของทางราชการและแนวทางปฏิบัติดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจตามนโยบายและแผนกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา
4. ใหคํา ปรึกษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บระเบีย บ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ย วของ
แกสถานศึกษา บุคลากรในกลุมนโยบายและแผน และสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน
6. พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
7. ปกครอง ดูแลบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
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8. ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนโยบายจากหนวยงานระดับสูง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1. นายสมยศ ฝูงชมเชย

กลุมงานนโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ชวยราชการกลุมนโยบายและแผน

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน
๒. จัดทํางานการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
- จัดทําแผน กํากับ ติดตาม ตามแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อเรงรัดใหมีการดําเนินการตามที่
กําหนดไวในแผน
- ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําปของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
- จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อทบทวนและหาวิธีการจะพัฒนาตามแผน พัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม จากการวิเคราะห เปาหมาย ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของ
เขตพื้นที่การศึกษา
- จัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ สอดคลองกับเปาหมาย
ผลการปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดการพัฒนาการศึกษา
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- จัดประชุมจัดสรรงบประมาณรายโครงการ
- จัดทํารายละเอียด แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ
ที่สอดคลองวงเงินงบประมาณ ที่ไดรับ และเงินนอกงบประมาณ ที่ทําแผนระดมทรัพยากรไว
- นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ขอความเห็นชอบจาก อกศจ.
- สนับสนุนชวยเหลือใหความรู แกสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
- เสนอแผนงาน /โครงการ กิจ กรรมที่มีการเปลี่ย นแปลงงบประมาณหรือขออนุมัติแผนงาน
โครงการใหม ๆ
- เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ
๔. การรายงานผลการดําเนินงานในระบบ e-MESystem และระบบ อิเล็กทรอนิคของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๕. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. การตรวจราชการตาม
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา การตรวจแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํ านักนายกรัฐ มนตรี และหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
๖. จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เลมเล็ก)
7. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค/จังหวัด การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
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8. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แผนปฏิบัติการ
สพป.อย.๑ และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เลมเล็ก)
9. การควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน การบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานเขตพื้นที่
10. งานตามขอตกลงขอที่ 7 ระหวางผูอํานวยการ สพป.อย.1 กับโรงเรียนในสังกัด
๑1. ปฏิบัติงานอื่นฯ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานขอมูลสารสนเทศ

๑. นางสาวนาตยา ขันธบุตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศ
2. รับ ผิดชอบงานขอมูล Big Data ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหระบบ จัดทําและเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภายในระบบ
อินเทอรเน็ตเพื่อนําเขาขอมูลสูคลังขอมูล
3. ดําเนินการ กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาและแกปญหาตางๆ ในการดําเนินการจัดทํา
ขอมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนตามโปรแกรม Data Management Center : DMC เพื่อการประมวลผล
ขอมูล ที่ถูกตอง ครบถวน นําไปใชประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด
4. วิเคราะหระบบและจัดทําขอมูลโปรแกรมพื้นฐานขอมูลกลางที่เกี่ยวของกับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
4.๑ โปรแกรมขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
4.๒ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Education Management Information
System : EMIS) ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมศูนยปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
4.๓ โปรแกรมระบบศูนยขอมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.๔ โปรแกรมระบบสารสนเทศรายงานผูบริหาร (EIS) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จัดเก็บ วิเคราะหและจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจากทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสํานักงานศึกษาธิการ
6. รวบรวม วิเคราะห และจัดทําขอมูลสารสนเทศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อรายงานสํานักงาน
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และ กชช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ประสานงานและจัดเก็บขอมูลสถานศึกษาตางสังกัดเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศและรายงาน
9. ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐาน
ของหนวยงานและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานรวมถึงโปรแกรมพื้นฐานจากสวนกลาง
๑0. วิเคราะหจัดทําศูนยปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา (SOC) และวิเคราะห
ระบบเพื่อใหโรงเรียนสรางศูนยปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนสรางศูนยปฏิบัติการ
ขอมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน
๑1. ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศกับทุกภาคสวน
12. วิเคราะห ตรวจสอบ การขอจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณคาไฟฟา
13. วิเคราะหและขอจัดตั้งงบประมาณจากหนวยงานอื่น เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
๑4. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๑. นางวันวิสา ขันติวงษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ดังนี้

มีหนาที่ รับผิดชอบ

๑. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๒. จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เลมเล็ก)
๓. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. การตรวจราชการตาม
นโยบายของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การตรวจแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
4. การรายงานผลการดําเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ระบบ KRS System ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการ (ปริมาณงานของเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน) และมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
5. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ควบคุม ยุบรวม โอน เลิก ขยายชั้นเรียน
7. การบริหารจัดการโรงเรียนตางๆ ที่มีผลกระทบจากการดําเนินการของโรงเรียนขนาดเล็ก
8. การบริหารจัดการโรงเรียนดีใกลบาน ร.ร.ประชารัฐ และโรงเรียนที่มีการบูรณาการมาจากการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
๑. นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

มีหนาที่

รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
2. ตรวจสอบกลั่นกรองและใหคําปรึกษาดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
ใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
3. สรุ ป และติ ดตามระบบรายงานผลบริ ห ารงบประมาณรายจ ายประจํ าป (โครงการระบบบั ญ ชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนในสังกัด ผานเว็บไซต https://e-budget.jobobec.in.th
4. สรุ ป และติ ด ตามการรายงานข อ มู ล ค า สาธารณู ป โภค (ค า ไฟฟ า ค า น้ํ า ประปา ค า โทรศั พ ท
คาไปรษณีย และคาอินเทอรเน็ต) ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด ผานเว็บไซต
https://e-budget.jobobec.in.th
5. จัดทําทะเบียนคุมงานงบประมาณของ สพป.และสถานศึกษาในสังกัด
6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ (ในสวนของงบประมาณ)
7. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณรายการคาครุภัณฑ และสิ่งกอสรางจากองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. งบบุคลากร
- วิเคราะหและดําเนินการจัดตั้งคําของบประมาณอัตราจาง งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
- วิเคราะหและขออนุมัติงบประมาณคาตอบแทนพนักงานราชการ
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- วิ เ คราะห แ ละขออนุ มั ติ ง บประมาณค า ตอบแทนพิ เ ศษของข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
9. งบดําเนินงาน
- วิเคราะหขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ รายการคาพาหนะนักเรียน กรณี ยุบ/เลิก/รวมโรงเรียน
- วิเคราะห และจัดตั้งงบประมาณคาไฟฟา คาสาธารณูปโภค ของโรงเรียน
- วิเคราะหและจัดตั้งคาเชาที่ดิน (วัดราง , ที่ดินสวนพระมหากษัตริย)
๑0. งบลงทุน
- วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- วิ เ คราะห จั ด ตั้ ง งบประมาณ งบลงทุน รายการค า ครุภั ณ ฑ ที่ดิ น และสิ่ ง ก อ สร าง โรงเรี ย น
โครงการพระราชดําริ
- วิ เ คราะห จั ดตั้ งงบประมาณ งบลงทุน รายการค าครุภั ณฑ ที่ดิ น และสิ่ งก อสร า ง โครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
- วิ เ คราะห จั ดตั้ งงบประมาณ งบลงทุน รายการค าครุภั ณฑ ที่ดิ น และสิ่ งก อสร า ง โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
- วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ สําหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และงบเรงดวน
- วิเคราะหและจัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนควบคุมงาน และตรวจการจาง
- วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะหและจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนสัญญาจางแบบปรับราคาได (คา K)
- วิเคราะหและดําเนินการจัดทําคําขออนุมัติงบประมาณประจําปเพิ่มเติมทุกกรณี
๑1. งบรายจายอื่น
- วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณประจําป งบบริหารจัดการสํานักงาน
- วิเคราะหและดําเนินการ การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใชเงินเหลือจายประจําป
- วิเคราะหและขออนุมัติงบประมาณ งบแปรญัตติ
- ใหคําปรึกษา แนะนํากับผูมาติดตอราชการในภารกิจของงานวิเคราะหงบประมาณ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานธุรการ

1. นางจุฑามาส เดชบุญ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานธุรการ
1.๑ ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานธุรการ ของกลุมนโยบายและแผน
1.๒ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล
1.๓ งานรับ-สงหนังสือราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
1.๔ จัดทําทะเบียนควบคุมและเบิก-จาย พัสดุ-ครุภัณฑ ของกลุมนโยบายและแผน
1.๕ จัดเก็บหนังสือตาง ๆ ของกลุมนโยบายและแผน
1.๖ การแจงเวียนหนังสือราชการ
1.7 ปฏิบัติงาน Smart Area ของกลุมนโยบายและแผน
1.8 จัดทําทะเบียนรับหนังสือ / ลงทะเบียนหนังสือ
1.9 วิเคราะหและคัดกรองหนังสือราชการทุกเรื่องที่สงเขามากอนทําการลงทะเบียนรับ
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2. งานวิเคราะหงบประมาณ
2.๑ รับผิดชอบงานในกลุมงานวิเคราะหงบประมาณรวมกับ นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน
2.2 สรุปและติดตามการรายงานขอมูลคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
คาไปรษณีย และคาอินเทอรเน็ต) ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด ผานเว็บไซต
https://e-budget.jobobec.in.th
2.3 งบเงินอุดหนุน
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุน รายหัว คาอุปกรณการเรียนการสอน คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
- คาใชจ ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผูจบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียน ป.๑–ม.๓)
- วิเคราะหและจัดสรรงบเงินอุดหนุน สําหรับเด็กดอยโอกาส (นักเรียนประจําพักนอน)
2.4 งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสอนวิชาอิสลามศึกษาในสถานศึกษา
- คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสอนวิชาชีพทองถิ่น ในสถานศึกษา
- วิเคราะหและจัดตั้งดําเนินการรายการคาเชาบานขาราชการ
2.5 งบลงทุน
- จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนดีศรีตําบล
2.6 เงินบํารุงการศึกษา6
2.7 การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ (ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนพระนครศรีอยุธยา)
2.8 ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหบริการกับผูมาติดตอที่เกี่ยวของกับงานวิเคราะหงบประมาณ
2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2. นางสาวกานตธิดา สาคร

ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานธุรการ มีหนาที่ รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่กลุมงานธุรการ
๒. งานสารบรรณกลุมนโยบายและแผน
๓. งานรับ-สงหนังสือราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๔. จัดทําทะเบียนรับหนังสือราชการสวนกลาง ของกลุมนโยบายและแผนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๕. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
๖. งานการยืมหนังสือราชการ
๗. ลงทะเบียนรับหนังสือ /ลงทะเบียนหนังสือ
๘. ทําการวิเคราะหและคัดแยกหนังสือราชการทุกเรื่องที่สงเขามากอนทําการลงทะเบียนรับ
๙. สง Fax หนังสือราชการ
๑๐. ปฏิบัติงาน Smart Area ของกลุมนโยบายและแผน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มบริ หารงานบุคคล
๑. นางสาวศจี จีระวุฒิ

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ และความชํานาญสูงมากในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
๒. ดานการปฏิบัติการ
2.1 ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล
ขององคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง ตอเนื่อง
2.2 จัดทํา ปรับปรุง ขอเสนอแนวทาง หลักเกณฑและวีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ
2.3 กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน หรือพิจารณากําหนดประเด็นวิเคราะห เสนอแนะใหความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.4 กํากับ วางแนวทางการทํางาน แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในฐานะ
หัวหนาหนวยงานระดับกลาง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๓. ดานการวางแผน
วางแผนและมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมาย
๔. ดานการประสานงาน
4.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
4. ๒ ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑพื้นฐาน เพื่อใหระบบการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม
4.๓ จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ใน
หนวยงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและ
มีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทําและพัฒนางานดานการบริหารบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารวิชาการ คูมือ หลักเกณฑและวิธีการ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติแกเจาหนาที่
๕. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุมบริหารงานบุคคลใหความเห็นการเสนองาน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ กอนนําเสนอผูบังคับบัญชา
๖. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล
๗. งานดูแลปกครอง บังคับบัญชาขาราชการกลุมบริหารงานบุคคล
๘. วางแผน จัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล
๙. วินิจฉัย แกปญหาขอขัดของตาง ๆ และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ
แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลใหขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวในสังกัด
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๑๐. ดานการปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน
๑๐.๑ วางแผนและวิเคราะหความตองการวิชาเอกในสถานศึกษา
๑๐.๒ พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคล
๑๐.๓ การจัดทํามาตรการเกลี่ยอัตรากําลังและการแกปญหาการขาดอัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๐.๔ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงที่มีคนครอง / ตําแหนงวางทุกสายงาน ทั้งภายใน สพท. และตาง สพท.
๑๐.๕ การตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางในสถานศึกษา
ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๑. งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประกอบดวย
๑๑.๑ การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๑.๒ การจัดทําทะเบียนและขอมูลการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
๑๒. งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบดวย
๑๒.๑ การจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธการบริหารบุคคล
๑๒.๒ จัดทําทะเบียนคุมการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการทุกสายงาน
๑๒.๓ การจัดกรอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๓. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และ
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน
การศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕. การชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู และผูบริหาร
๑๖. งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว
๑๗. การจัดกรอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๑๘. การแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๑๙. การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
๒๐. งานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2. นายธนศิริ ขําทับน้ํา

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ มอบหมาย
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ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คนที่ 1
2. ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะ
ในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล
3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ใหคําปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุมงานสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
4. งานการสรรหาบุคลากร ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ
4.๑ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย
4.๒ การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก
4.๓ การสรรหา คัดเลือกและการจางลูกจางชั่วคราวทุกประเภท
4.๔ การคัดเลือก/สอบคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารง ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา
4.๕ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.๖ การสรรหาพนักงานราชการ
4.7 การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
4.8 การรับรองและกําหนดคุณวุฒิปริญญาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู
4.9 การจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดทําขอมูลการบรรจุ การคัดเลือก การจางพนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว ทุกประเภท
5. การรักษาราชการ
5.๑ การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
5.๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา
5.๓ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การลาออกจากราชการและการบรรจุกลับ
6.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
6.๒ การลาออกจากราชการของลูกจางชั่วคราว
6.3 การจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดทําขอมูล อัตราจาง พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
ทุกประเภท
6.4 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาจาง การควบคุมสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณและนอกงบประมาณ
7. การดําเนินการเกี่ยวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
7.๑ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
7.2 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
7.3 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่
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การศึกษาและการ ชวยราชการ ระหวางเขตพื้นที่การศึกษา/ในเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวพจนา ปญจยุทธเวช ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ มอบหมาย
ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คนที่ 2
2. ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานบําเหน็จความชอบฯ
๓. ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา ประสานการทํางาน เพื่อใหการบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
๔. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ใหคําปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุมงานบําเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
๕. วางแผนและจัดระบบการเก็บรักษา ก.พ. ๗ /สมุดประวัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๖. งานบําเหน็จความชอบ
๖.๑ การขอรับเงินรางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๒ งานการขอคาตอบแทนรายเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
๖.๓ งานดําเนินการเพิ่มคาตอบแทนพนักงานราชการ
๖.๔ การพิจาณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททุกขั้นตอน
๖.๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๖ เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย กลับจากลาศึกษาตอ ลาออกสมัคร
ผูแทนราษฎร
๖.๗ การกันเงินสํารองเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๘ การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
๖.๙ การแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๖.๑๐ รายงานขอมูลขาราชการชวยราชการ สพฐ. ตางกรม
๖.๑๑ จัดทํา/นําเสนอขอมูลเพื่อขอเลื่อนขั้นขาราชการระดับ ๙
๖.๑๒ การเพิ่มเงินคาครองชีพชั่วคราวขาราชการทุกประเภท
๖.๑๓ การดําเนินการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เมื่อขาราชการถึงแกกรรม ทุพพลภาพ
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๖.๑๔ การแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๑๕ การขออนุญาตเบิกจายเงินเดือนระหวางลา
๖.๑๖ ควบคุม วางแผนและจัดทําระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็คทรอนิกส
วางแผน จัดทําขอมูล การบริหารงานบุคคล (HRMS) กลุมงานบําเหน็จความชอบฯ
๖.18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

4. นางอารี ขันธบุตร

ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ มอบหมาย
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๑. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คนที่ 3
2. ศึกษาวิเคราะห และวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. ศึกษาวิเคราะห กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
4. งานบัญชีถือจาย
๗.๑ ขออนุมัติบัญชีถือจายอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําป
๗.๒ ขออนุมัติบัญชีถือจายอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(กรณีเพิ่มเติม)
๗.๓ จัดทําบัญชีถือจายอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาประจําป
๗.๔ การจัดทําทะเบียนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)
๗.๕ สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกรณีเบิกจายเงินไมได
๗.๖ การเปลี่ยนแปลงและแกไขขอมูลใน จ.๑๘ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๗ การขอรับรองเงินเดือนเหลือจายกรณีเบิกจายขามปงบประมาณ
๗.๘ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจายเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนรายเดือน
๗.๙ ตรวจสอบ/รับรองอัตราวางรวมกับงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๗.๑๐ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
๗.๑๑ การรายงานขอมูลวิทยฐานะประจําเดือนทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ ของเดือน
๗.๑๒ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจายเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนรายเดือน
๗.๑๓ ตรวจสอบ/รับรองอัตราวางรวมกับงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๗.๑๔ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
5. งานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ กลุมบริหารงานบุคคล
๘.๑ ควบคุม และจัดทําขอมูล P- OBEC ของกลุมบริหารงานบุคคล
6. งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
6.๑ การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงดังนี้
๑) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษา
๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา
๓) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติการสอน
๔) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษา
๕) การจัดทําทะเบียนควบคุมขาราชการครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สายบริหารสถานศึกษา และสายบริหารการศึกษา สายผูสอน สายนิเทศการศึกษา
ในแตละปที่เสนอขอ
๖) การรับคําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะของขาราชการครูสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา
๗) การตั้งกรรมการประเมิน และการนํารายชื่อคณะกรรมการ อกศจ. และ กศจ
๘) การจัดสงขอมูลวิทยฐานะทุกประเภท
๙) การดําเนินการจัดประชุมการตรวจผลงานของขาราชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๑๐) การจัดสงขอมูลวิทยฐานะของขาราชการครูและศึกษานิเทศก
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8. การจัดทําขอมูลการเบิกจายตรงขาราชการและลูกจางประจํา เพื่อสงตอใหกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยเบิกจาย
9. งานบําเหน็จความชอบฯ
9.1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกับนางสาวพจนา ปญจยุทธเวช
9.2 ปฏิบัติงานแทนนางสาวพจนา ปญจยุทธเวช กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานได
10.งานสรรหาแลบรรจุแตงตั้ง
10.1 การลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
11. รายงานควบคุมภายใน
๑2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นางสาวหทัย สุทธิธรรม ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ มอบหมาย
ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานทะเบียนประวัติ
2. งานทะเบียนประวัติ
2.1 บันทึกขอมูลและการเปลี่ยนแปลงตามคําสั่ง(ยกเวนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน) ทุกคําสั่ง
ใน ก.พ. 7 /ก.ค.ศ. 16 ของขาราชการทุกอําเภอ
2.2 การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
2.3 จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 การแกไขวัน เดือน ปเกิดขาราชการและลูกจางประจํา
2.5 การสํารวจขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ
2.6 การประกาศใหขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ
2.7 การแกไขขอมูลขาราชการและลูกจางประเกษียณอายุราชการ
2.8 การจัดเก็บคําสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใสแฟมประวัติขาราชการ
ลูกจางประจํา
2.9 การจัดทําฐานขอมูลภาครัฐ (จายตรง)
3. งานอัตรากําลัง
3.1 การจัดทําเกณฑ ก.ค.ศ. และทะเบียนครูชวยราชการทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
3.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค(๒)
3.3 วางแผน จัดทําขอมูลระบบการบริหารงานบุคคล(HRMS) กลุมงานวางแผนอัตรากําลังฯ
3.4 จัดทําขอมูลสารสนเทศดานอัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและความตองการ ประกอบดวย
๑) ขอมูล 10 มิถุนายน ดานบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา
๒) ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร
๓) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุกอนกําหนดและแนวโนมการสูญเสีย
๔) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา
๕) ขอมูลพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
๖) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู(เทาจํานวนครูที่ขาด)
3.5 กําหนดจํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3.6 งานขอมูลสาระสนเทศบริหารบุคคล
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3.7 การรายงานขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหาร
สถานศึกษาและสายงานการสอน
3.8 จัดทําทะเบียนขอมูลและควบคุมอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.9 สํารวจและควบคุมอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคนครอง และอัตราวาง
3.10 จัดทําทะเบียนสรุปรายละเอียดและจํานวนอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
3.๑1 การบันทึกเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในทะเบียนควบคุมอัตรากําลัง ตามหลักฐานและ
เอกสารทางราชการ
3.๑2 จัดทําขอมูลตางๆ ตามแบบสํารวจที่หนวยงานอื่นตองการ
3.13 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกกรณี
3.14 การจัดทํามาตรการเกลี่ยอัตรากําลังและการแกปญหาการขาดอัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.15 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางในสถานศึกษา
ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.17 การกําหนดมาตรการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการ
3.18 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
3.19 การจัดทําทะเบียนและขอมูลการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
3.20 จัดทําทะเบียนคุมการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการทุกสายงาน
3.21 การจัดกรอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
4. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
และรองผูอํานวยการสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 การชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหาร
4.3 การจัดทําอัตราวางสายบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา ขาราชการ 38 ค(1)และ(2)
4.4 การแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
4.5 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
4.6 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขต
พื้นที่การศึกษาและการ ชวยราชการ ระหวางเขตพื้นที่การศึกษา/ในเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
4.7 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือก
มาบรรจุ และแตงตั้งเปนขาราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษา
4.8 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการทุกประเภท
4.9 การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค (2)
5. การรายงานผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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6. นางสาวสุพีชา ลําใยผล

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ มอบหมาย

ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
2. งานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.๑ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย
2.๒ การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก
2.๓ การสรรหา คัดเลือกและการจางลูกจางชั่วคราวทุกประเภท
2.๔ การคัดเลือก/สอบคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอ ํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา
2.๕ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2.๖ การสรรหาพนักงานราชการ
2.7 การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
2.8 การรับรองและกําหนดคุณวุฒิปริญญาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู
2.9 การจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดทําขอมูลการบรรจุ การคัดเลือก
การจางพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ทุกประเภท
3. การรักษาราชการ
3.๑ การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
3.๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา
3.๓ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การลาออกจากราชการ
4.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
4.๒ การลาออกจากราชการของลูกจางชั่วคราว
4.3 การจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดทําขอมูล อัตราจาง พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
ทุกประเภท
4.4 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาจาง การควบคุมสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณและนอกงบประมาณ
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
5.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับขาราชการและลูกจางประจํา
5.๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ รวมกับ
นางสาวพจนา ปญจยุทธเวช
5.3 การจัดทําประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและลูกจางประจํา
5.4 การจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ
5.5 การจัดทําทะเบียนผูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
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5.6 การนําจายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ และทะเบียนคุมการจาย
5.7 บันทึกการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
6. การจัดทํา ก.พ.7 ของขาราชการครูบรรจุใหม
7. การจัดทํารายงานมาตรฐานเขต
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสาวลาวัลย รอดทองดี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมาย
ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
1.1 ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานธุรการของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.2 วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๑.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล เพื่อใหการดําเนินงานไดผล
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
๑.4 ควบคุมและเบิก - จายพัสดุ ครุภัณฑ ของกลุมบริหารงานบุคคล
๒. งานทะเบียนประวัติ
2.1 การจัดทํา ก.พ.7 ของขาราชกาครูบรรจุใหม
๒.2 ลงขอมูล ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (คําสั่งเลื่อนเงินเดือน)ทุกอําเภอ
๒.3 การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.4 การสํารวจ และบันทึกวันลาประจําปของขาราชการ (ทุกอําเภอ) และลูกจางประจํา
๒.5 การออกบัตรประจําตัวขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการบํานาญ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
๒.5 การออกหนังสือรับรองขาราชการ/ลูกจางประจํา
๒.6 การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
๒.7 การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ของขาราชการและลูกจางประจํา
2.8 การดําเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติขาราชการที่ออกจากราชการทุกกรณี
2.9 การตอบรับ-สงแฟมประวัติ
2.10 บันทึกขอมูลทุกกรณีและวันลาลูกจางประจํา
2.11 บันทึกขอมูลวันลาในแฟมประวัติของขาราชการและลูกจางประจํา
2.12 การรายงานขาราชการและลูกจางประจําถึงแกกรรม
2.13 การเก็บหลักฐานการเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขม(คะแนนประเมินครูผูชวยเปนครู)
2.14 การจัดเก็บคําสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใสแฟมประวัติขาราชการ
ลูกจางประจํา
๓. งานบําเหน็จความชอบ
๓.๑ การขอพระราชทานเพลิงศพ
๓.๒ การอนุญาตการไปตางประเทศของขาราชการและลูกจางประจํา
3.3 การออกหนังสือรับรองขาราชการ ลูกจางประจํา
๓.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4.๑ แตงตั้งครูผูชวยที่ผานการพัฒนาใหดํารงตําแหนงครู
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4.2 การตรวจสอบ เรงรัดการแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู
4.3 การจัดทํารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
องคการโปรงใส (ITA)
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

8. นางสาวพัชรินทร นิลพฤกษ

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมาย

ใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล เพื่อใหการดําเนินงาน
ไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
๑.3 จัดระบบ จัดเก็บคําสั่งของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.4 การจัดระบบเอกสาร ตู ปาย ในกลุมบริหารงานบุคคล ใหเปนระเบียบ เปนระบบ สวยงาม
๒. งานทะเบียนประวัติ
๒.๑ การขออนุญาตไปราชการของผูบริหารสถานศึกษา
๒.๒ การขอยกเวนการเขารับราชการทหาร
๒.3 การเพิ่มวุฒิขาราชการ/ลูกจางประจํา
2.4 การปรับวุฒิขาราชการ/ลูกจางประจํา
2.6 จัดทําทะเบียนอัตรากําลังตาม จ 18 เกณฑ ก.ค.ศ. และทะเบียนครูชวยราชการทางการศึกษา
สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
๓. งานขอมูล
๓.1 การจัดทําระบบบริหารบุคคล( HRMS) งานทะเบียนประวัติ
3.2 องคกรโปรงใส (ITA)
๔. งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๔.๑ งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๔.๑.๑ การประเมินวิทยฐานะชํานาญการทุกตําแหนง และทุกขั้นตอนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะดังนี้
๑) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษาวิทยฐานะชํานาญการ
๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการ
๓) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผูสอนวิทยฐานะชํานาญการ
๔) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษาวิทยฐานะชํานาญการ
๔.๑.๒ การจัดทําทะเบียนควบคุมขาราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชํานาญการในแตละปทเี่ สนอขอ
4.1.3 วางแผนและวิเคราะหความตองการวิชาเอกในสถานศึกษา
4.1.4 การจัดทําขอมูลอัตราวางขาราชการครูสายงานการสอน
5. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
5.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอน
ในหนวยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2 การชวยราชการของขาราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
6. การจัดทําขอมูลอัตราวางขาราชการครูสายงานการสอน
7. ปฏิบัติงานแทนนางสาวลาวัลย รอดทองดี กรณีไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติงานได
8. การจัดทํารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

9. นางภัสรา เลิศดี
ดังนี้

ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน

1. งานธุรการ
๑.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล เพื่อใหการดําเนินงานไดผล
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
๑.2 ประสานการดําเนินงานธุรการ การจัดระบบงานสารบรรณ
๑.3 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.4 ควบคุมบัญชีลงเวลาและการลาของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.5 งานการรับ-สงหนังสือราชการ ของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.6 การับ-สงเอกสารทาง Internet (E – office)
๑.7 การรวบรวมหนังสือรับ – สง ทุกประเภทเปนประจําทุกวัน
๑.8 จัดระบบ จัดเก็บคําสั่ง หนังสือราชการของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.9 การจัดระบบเอกสาร ตู ปาย ในกลุมบริหารงานบุคคล ใหเปนระเบียบ เปนระบบ สวยงาม
๑.10 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมบริหารงานบุคคล
๑.11 การแจงเวียนหนังสือราชการ
๒. งานทะเบียนประวัติ
2.1 การจัดทํา ก.พ.7 ของขาราชการครูบรรจุใหม
๒.2 การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗
2.3 การลงวันลาในแฟมประวัติของขาราชการและลูกจางประจํา
2.4 งานการรับ-สงหนังสือราชการ ของกลุมบริหารงานบุคคล
๒.5 การจัดทําขอมูล ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ อิเล็คทรอนิคส
๒.6 การแกไขชื่อ สกุล ขาราชการ ลูกจางประจํา
2.7 การจัดทําระบบทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส
๒.8 การลาของผูบริหารสถานศึกษา
2.9 การเก็บหลักฐานการเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขม(แบบสรุปคะแนนประเมินครูผูชวยเปนครู)
2.10 การจัดเก็บคําสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใสแฟมประวัติขาราชการ
และ ลูกจางประจํา
๓. งานขอมูล
๓.๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศ P- OBEC ของกลุมบริหารงานบุคคล
๓.๒ แกไขขอมูลโปรแกรม P – OBEC กลุมงานบริหารบุคคล
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๓.๓ จัดทําขอมูลการเปลี่ยนแปลงและควบคุม ระบบ P – OBEC
๓.๔ การรายงานขอมูล P – OBEC
๓.๕ การจัดทําระบบบริหารบุคคล ( HRMS) งานทะเบียนประวัติ
4. งานบําเหน็จความชอบ
4.1 การจัดทําประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชและลูกจางประจํา
4.2 การนําจายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ และทะเบียนคุมการจาย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
๑. นางสาวจิรภา อวนล่ํา

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ มอบหมายให

รับผิดชอบงานดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงานตามภารกิจ
ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมกิจการนักเรียน
- งานสงเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมกิจการพิเศษ
๒. วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
๓. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
๔. ปกครอง ดูแล บังคับบัญชาบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๖. ตรวจสอบและกลั่นกรองงานในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
๗. ศึกษาวิเคราะห วิจัย วางแผนจัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา
๘. ประสานการดําเนินงานภายในกลุม ระหวางกลุม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. รายงานผลการดําเนินงาน ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงาน กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ดังนี้

๑๐.๑ การจัดการศึกษาในระบบ

- งานประสานการสํารวจ รวบรวมขอมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทํา
สํามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- งานสงเสริมการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจายทั้งนี้ใหสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- งานศึกษา วิจัย และเผยแพรรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแกสถานศึกษา
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสูการปฏิบัติ
- งานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
๑๐.๒ งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
๑๐.๓ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานจัดทําแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)
- งานสํารวจขอมูลประชากรกอนวัยเรียน
- งานวิเคราะหขอมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแตละระดับโดยคํานึงถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาของประชาชน
- งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับสงใหสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
- งานประกาศการสงเด็กเขาเรียน พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ สงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาภาคบังคับ กอนถึงกําหนดเด็กที่ตอง
เขาเรียนในสถานศึกษาไมนอยกวา ๑ ป
- ตรวจสอบ ติดตามสรุปผลการรับเด็กเขาเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
- งานรายงานผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน อื่นที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับเกี่ยวกับการยายนักเรียนและการติดตามเด็กเขาเรียน
๑๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
- งานสรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่ในการจัดการศึกษาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
- งานสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพรอมในการจัดการศึกษา
- งานประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามคํารองขอ
- งานเสนอการพิจารณาใหความเห็นในการจัดการศึกษาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
- งานประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง
๑๒. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสอบแขงขัน การคัดเลือก เชน สสวท.
การสอบแขงขันนานาชาติ การแขงขันทักษะคณิตศาสตร/เวทคณิต และการสอบแขงขัน การคัดเลือก ตามที่
ไดรับมอบหมาย
๑๓. การดําเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
- ประสานการดําเนินงานในการคัดกรองนักเรียน
- ติดตามขอมูลคัดกรองระหวางดําเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานคัดกรองนักเรียน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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๒. นางปญชญา ดอนปญญา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ชวยราชการ มอบหมายใหรับผิดชอบงานดังนี้
๑. การดําเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
- ประสานการดําเนินงานในการคัดกรองนักเรียน
- ติดตามขอมูลคัดกรองระหวางดําเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานคัดกรองนักเรียน
๒ งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
- งานสงเสริมอนามัยในชองปาก
- งานปองกันแพรระบาดของโรคติดตอ
- โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
- โครงการเด็กไทยแกมใส
๓. งานโครงการสวนพฤกษศาสตร
๔. จัดเก็บและยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน
๕. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑. นางพนิดา สุดจะคอย

ดังนี้

งานธุรการ

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมายใหรับผิดชอบงาน

๑. รับ - สง หนังสือราชการภายในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Obec e-filing System) ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๒. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
- โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน
- งานจัดทําขอมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
- โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ําดื่มสะอาด
- โครงการอาหารเสริม (นม)
- โครงการโรงเรียนตนแบบสหกรณ
๔. ศึกษาวิเคราะห วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางธนวรรณ โสดาศรี

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน มอบหมายให

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. รับ - สง หนังสือราชการภายในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Obec e-filing System) ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- ดูแลระบบเอกสารออนไลน E-office ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๒. เบิกจาย วัสดุอุปกรณที่ใชในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓. ศึกษาวิเคราะหวางแผน จัดระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกลุม

43
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมภายในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๕. ประสานกับกลุมงานอื่นภายในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกัน
๖. ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร และผลงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ใหครูบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๗. งานวิเทศสัมพันธ
- จัดทําหนังสือถึงกรมการจัดหางาน/สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานตรวจคนเขาเมือง/
ดานตรวจคนเขาเมือง เพื่อขอ/ขอตออายุใบอนุญาตทํางาน และขอตออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
(วีซา) ของครูชาวตางประเทศ
๘. จัดซื้อแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน
๑. นางปทมารัตน สุทธิสงค ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ ดังนี้

๑.๑ การจัดการศึกษาในระบบ

- งานประสานการสํารวจ รวบรวมขอมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทํา
สํามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- งานสงเสริมการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจายทั้งนี้ใหสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- งานศึกษา วิจัย และเผยแพรรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแกสถานศึกษา
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสูการปฏิบัติ
- งานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา

๑.๒ การศึกษานอกระบบ

- งานศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบขายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- งานวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
ใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
- งานประสานงานกับหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน
ใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษานอกระบบใหทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผน และกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
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- งานประสานการเผยแพรขอมูล แหลงการเรียนรู สงเสริมผูเรียนใหใชแหลงเรียนรู
อยางเหมาะสม เสริมสรางโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
- งานประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานสงเสริม พัฒนาความสามารถ ประเมินศักยภาพ และความพรอม ในการจัด การศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ
- งานสนับสนุนใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีความรู ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู และ
ใหการศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
- งานดําเนินการอนุญาต การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชม สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ
๒. งานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓. งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
๔. งานสงเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- การรับรองความรู
- งานประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน
- งานสงเสริมใหสถานศึกษากําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติสอดคลองกับ
หลักเกณฑของการเทียบโอนผลการเรียน
- งานนิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. งานสงเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- งานประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําทะเบียน รวบรวม
ขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
- งานประสานงาน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษกับ สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
- งานศึกษา วิจัย และสงเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพรวิธีการจัดการศึกษา
แกผูเกี่ยวของ
- งานติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
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และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๖. งานสงเสริมแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
- งานสํารวจ และจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
- งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
- งานติดตาม ประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น
๗. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับงานสงเสริมกิจการพิเศษ เชน การประกวด
การแขงขันการคัดเลือกตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบ งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๙. การดําเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
- ประสานการดําเนินงานในการคัดกรองนักเรียน
- ติดตามขอมูลคัดกรองระหวางดําเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานคัดกรองนักเรียน
๑๐. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบกลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
- งานขออนุญาตจัดตั้งกลุม/กองลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
- งานสงเสริมการจัดใหมีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี
- งานดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
- งานดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
- งานประสานติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
- สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรม
เดินทางไกล กิจกรรมอยูคายพักแรม และกิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ
- งานดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนด
แนวทางแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายญาณวุฒิ สังขวงค

ดังนี้

เจาหนาที่ลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายใหรับผิดชอบงาน

๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบ งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
- งานสงเสริมการจัดใหมีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี
- สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรม
เดินทางไกล กิจกรรมอยูคายพักแรม และกิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ
- งานขออนุญาตจัดตั้งกลุม/กองลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
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- งานดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
- งานดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
- งานประสานติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
- งานดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนด
แนวทางแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ
๑. นายสุรพงษ เทียมมโน ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ดังนี้

๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.
- เตรียมการจัดทําโครงการ ศึกษา วิเคราะห ตามลําดับความสําคัญและงบประมาณที่ไดรับ
- จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
- ดําเนินการเก็บขอมูลนักเรียน จําแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใชสารเสพติด
เปนรายสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแตละสถานภาพ
- งานเฝาระวังประสานกับผูปกครอง ชุมชนอยางเครงครัดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
- จัดใหมีการยกยองและใหรางวัลสําหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนและจัดใหมีการแกไข
ปรับปรุงสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานที่มีผลงานไมถึงเกณฑที่กําหนด
- สรุปผลการดําเนินงาน พรอมประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัด สพป.
๒. งานประสานการปองกันและแกปญหายาเสพติดของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. งานจัดเก็บขอมูลสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดของหนวยงาน/สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. งานติดตามผลการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด
ของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. งานความมั่นคงของชาติ
๖. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
- งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ปองกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนรวมกันระหวาง
สถานศึกษา
- งานสนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
- งานสงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการบุคคลดีเดน นักเรียนตัวอยางในสถานศึกษา
๗. ศึกษาวิเคราะห วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๘. งานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๙. การดําเนินงานชวนนองทองพุทธวจน
๑๐. การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
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๑๑. งานปองกันปญหาการแพรระบาดเอดสในสถานศึกษา เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร
- จัดทําแผนงาน/โครงการและสรางเครือขายการเฝาระวัง ทั้งในระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาและครอบครัวของนักเรียน
- งานจัดเก็บขอมูลนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
- งานติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกปญหาเอดสในสถานศึกษา
๑๒. งานสงเสริมการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
๑๓. สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวอรุณี ทองงาม

ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- นํานโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
- สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาองคความรูและความสามารถในการปฏิบัติ
ดานการชวยเหลือนักเรียน
- สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ไดอยางระบบมีประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนหรือจากการสงตอดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม และวางแผนแกไขปญหา
1.3 ประเมิน สํารวจ วิเคราะห พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของ
ปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน
1.4 ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัว เพื่อการ
บําบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญหาซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
การใชความรุนแรง ฯลฯ
1.5 ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน เพื่อให
นักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธการปรับตัวหรือวิธี
แกปญหาใหเหมาะสม
1.6 ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู (LD) เด็กสมาธิสั้น
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปญญาบกพรอง เปนตน
1.7 สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.8 รวบรวม ศึกษาขอมูล วิจัยดานจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาองคความรู
นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต
1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน
2. ดานการวางแผน
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วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือเฉพาะดาน
และการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน
4. ดานการบริการ
4.1 เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
4.2 ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถ
๕. การเยี่ยมบานนักเรียน
๖. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสงเสริมสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
๑. นางสาวจีราภา เฉลยกิจ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงานดังนี้

๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานกองทุนเพื่อการศึกษา
๑. งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.๑ งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
- งานรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในทองถิ่นใหเปนระบบ
- ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรทุก
ประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
- แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลง
สนับสนุน
- งานการพิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา โดยการวางแผน
งาน ศึกษาหลักเกณฑ และเงื่อนไขตาง ๆ รวมทั้งการโอนเงินทุน การมอบทุนการศึกษา ดังนี้
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
- ทุนสมเด็จพระสังฆราช
- ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ
- ทุนมูลนิธิยุวพัฒน
- ทุนมูลนิธิทวีบุญเกตุ
- ทุนเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ทุนการศึกษาอื่น ๆ
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- การประสานติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุน และรายงานผลการเรียน

และการดําเนินการใชทุน
๒. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- งานประสาน การพิจารณาจัดสรรการใหกูยืมเงินแกนักเรียนและนักศึกษา
- การกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ดําเนินงาน กยศ.
- การดําเนินงานเพื่อใหสถานศึกษาเขารวมโครงการ กยศ.
๓. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
- ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนไดรับการ
ดูแล ชวยเหลือ ใหมีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ในรูปแบบตาง ๆ
- กําหนดแนวทาง การชวยเหลือนักเรียน รวมทั้งการสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมี
ขวัญกําลังใจในการประพฤติตนเปนคนดี
- พิจารณาจัดหาทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือนักเรียนตามโอกาส
- การจัดทําโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยูอาศัยนักเรียน
- ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ
๔. การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักเรียน
- ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อสงเสริม สนับสนุนในการ
จัดตั้งกองทุน
- ประสานการระดมทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดตั้งกองทุน
- กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ดังนี้
- กองทุนหลวงพอรวย ปาสาทิโก
- กองทุนเมตตาเยาวชน
- กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
- กองทุนสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียน
- รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ
๕. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา ดังนี้
- งานสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬาและนันทนาการ
- งานสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
- งานสงเสริมใหชุมชนใชอุปกรณ สนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
- งานสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฎศิลป
การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
๖. งานสงเสริมการหารายไดระหวางเรียนของเด็กและเยาวชน
๗. งานแนะแนวการศึกษาของนักเรียน
๘. ศึกษาวิเคราะห วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. นางสาวรุงสุรีย เทียมวัน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงานดังนี้

๑. ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ ดังนี้

๑.๑ การศึกษานอกระบบ

- งานศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบขายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- งานวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
ใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
- งานประสานงานกับหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน
ใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษานอกระบบใหทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- การสงเด็กเขาเรียนในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๒ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผน และกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
- งานประสานการเผยแพรขอมูล แหลงการเรียนรู สงเสริมผูเรียนใหใชแหลงเรียนรู
อยางเหมาะสม เสริมสรางโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
- งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
- งานประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานสงเสริม พัฒนาความสามารถ ประเมินศักยภาพ และความพรอม ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ
- งานสนับสนุนใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีความรู ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู
และใหการศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
- งานดําเนินการอนุญาต การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชม สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
- งานติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ
๒. จัดเก็บและยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน
๓. งานสงเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- การรับรองความรู
- งานประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน

51
- งานสงเสริมใหสถานศึกษากําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติสอดคลองกับ
หลักเกณฑของการเทียบโอนผลการเรียน
- งานนิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นางสมลักษณ รูแผน

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ และความชํานาญการสูง
มากในดานการบริหาร
๒. ดานการปฏิบัติงาน
๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและบันทึกความเห็นตอผูบังคับบัญชา
๒) วางแผนการปฏิบัตงิ าน ปรับปรุงแกไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทาง
ปฏิบัติดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของ แกบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะหและวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๔) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา
๕) ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๘) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙) จัดทําแผนและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวมทั้งเผยแพรผลงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๑๐) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและรวมมือการทํางาน กับหนวยงานอื่นภายใน – นอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๒) รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กดอยโอกาส ผูบกพรองและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๑๓) รับผิดชอบงานโครงการวิถีพุทธ
๑๔) รับผิดชอบงานโครงการครูพระสอนศีลธรรม
๑๕) รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๑๖) รับผิดชอบงานโครงการ PLC
๑๗) รับผิดชอบงานโครงการเปดโลกวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๑๘) รับผิดชอบงานโครงการวิจัยศึกษา สงเสริมการทําวิจัยทางการศึกษาใหแกครู ผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๙) งานปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน (Coaching and Mentoring)
๒๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
๑. นางปรีชยา ยาวุธ ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู
๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓) วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแกไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ
๔) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของ แกบุคลากรในกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูวิเคราะหและวาง
แผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๕) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภออุทัย
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๖) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๙) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัด
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๑๑) รับผิดชอบงานโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต
๑๒) รับผิดชอบงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวนิดาพร ชารี

ตําแหนงศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
๒) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอนครหลวง
๓) ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานการศึกษาปฐมวัย
๔) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
๕) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๗) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะใน
กลุมการศึกษาปฐมวัย
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๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๙) รับผิดชอบงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (Active Learning)
๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. นางสาวเบญญาภา หลวงราช ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
บันทึกความเห็นนําเสนอตอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓) งานนโยบาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
๔) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอทาเรือ
๕) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๖) รับผิดชอบเรื่องการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) , RT, LAS และ PISA
๗) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๙) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐) สงเสริมความรู ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบและเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา แกผูบริหาร ครูผูสอนและผูเกี่ยวของ
๑๑) รับผิดชอบงานโครงการ Stem Education
๑๒) รับผิดชอบงานโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑. นางสาวนชรพร ประมวลสุข ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คนที่ ๒
๒) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๓) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอบางปะหัน
๔) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
๕) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๖) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๘) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและสาระการเรียนรูภาษาไทย
๙) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑๐) ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๑) รับผิดชอบงานโครงการวิจัยทางการศึกษา สงเสริมการทําวิจัยทางการศึกษาใหแกครู
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒) รับผิดชอบโครงการแนะแนวอาชีพ
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุม งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑. นายพิชิต ขําดี ตําแหนงศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานสงเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมงานสงเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นนําเสนอตอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
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๓) งานนโยบาย การเรียนรูผานเทคโนโลยี สารสนเทศ : DLIT DLTV
๔) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา
๕) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
๗) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๙) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานศูนยวิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการ
ผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการสืบคน การยืม เผยแพร ดวยรูปแบบตาง ๆ
๑๐) ประสาน สงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑๑) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒) รับผิดชอบงานโครงการหองสมุดโรงเรียน โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
๑๓) ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานสงเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) งานนโยบาย การเรียนรูผานเทคโนโลยี สารสนเทศ : DLIT DLTV
๓) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอมหาราชและอําเภอบานแพรก
๔) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๕) ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กดอยโอกาส ผูบกพรองและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๖) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๗) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๙) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานศูนยวิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการ
ผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการสืบคน การยืม เผยแพร ดวยรูปแบบตาง ๆ
๑๐) ประสาน สงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑๑) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒) รับผิดชอบงานโครงการการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๑๓) รับผิดชอบงานโครงการคอนเน็กซอีดี
๑๔) รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๕) รับผิดชอบงานโครงการเพศศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑. นางพันทิพย ผาก่ํา ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนําเสนอตอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๓) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอวังนอย
๔) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๕) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๗) จัดทําแผนนิเทศ พัฒนาเครื่องมือการนิเทศการศึกษาและปฏิทินการนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการนิเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจงใหผูเกี่ยวของหนวยงานทุกระดับและสถานศึกษาในสังกัดทราบ
๘) สงเสริมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการสอนและสงเสริมเครือขายการ
นิเทศการศึกษาและกิจกรรมการนิเทศแนวใหม
๙) รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย รวบรวม ประมวล
วิเคราะห ขอมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาและจัดทํา
สรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตอคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑๐) งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑) งานนโยบาย ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
๑๒) รับผิดชอบงานโครงการประชาคมอาเซียน
๑๓) รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๑. นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คนที่ ๑
๒) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เรงรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรใน
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนําเสนอตอ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔) งานนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล , โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๕) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอภาชี
๖) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป
๗) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษา
นําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๙) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมใหเปนระบบและเปนปจจุบัน
๑๐) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
๑๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๑๒) รวบรวมวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา และจัดทํารายงานผล เผยแพรรายงานผลเสนอตอคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สถานศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๑๓) งานสงเสริม พัฒนาใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะใน
สาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๔) รับผิดชอบงานโครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป
๑๕) งานการบริหารเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษา
๑๖) งานนโยบาย การบริหารจัดการขยะ
๑๗) รับผิดชอบงานโครงการหองเรียนสีเขียว สิ่งแวดลอม
๑๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑. นางสุวนี มีแตร

งานธุรการ

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานธุรการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) งานศึกษา คนควา วิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน
พัสดุ งานวิชาการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓) งานรับ – สงหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ ทาง Internet (ระบบ e - office ,
e – filing,Obec e- office) ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔) งานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕) งานระบบขอมูลสารสนเทศดานวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา
๖) งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗) งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกขอมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องตน งานการเงิน
บัญชีและพัสดุเบื้องตน
๘) โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๙) งานบริการและบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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๑๐) ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางน้ําทิพย คงเกษม

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่ เลขาหนาหองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ งานปฏิทินนัดหมาย งานเอกสารหนาหอง งานติดตอประสานหนวยงานและ
บุคคลภายนอก ฯ
๒) หนังสือเชิญ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑
๓) งานศึกษา คนควา วิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน
พัสดุ งานวิชาการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔) งานรับ – สงหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ ทาง Internet (ระบบ e – office, e –
filing) ของกลุม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕) งานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๖) งานระบบขอมูลสารสนเทศดานวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
๗) งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๘) งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกขอมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องตน งานการเงิน
บัญชีและพัสดุเบื้องตน
๙) โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๐) งานบริการและบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๑) ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓. นางคณิตา วงษเนตร พนักงานอัตราจาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานรับ – สงหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ ทาง Internet (ระบบ e - office ,
e – filing,Obec e- office) ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) งานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓) งานระบบขอมูลสารสนเทศดานวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา
๔) งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕) งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกขอมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องตน งานการเงิน
บัญชีและพัสดุเบื้องตน
๖) โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗) งานบริการและบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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๘) ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๙) งานเอกสารหนาหองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

หนวยตรวจสอบภายใน
๑. นางวิมล สุขวัจนี
ดังนี้

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการพิเศษ มีหนาที่รับผิดชอบงาน

๑.๑ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง
แกไขติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
๑.๓ ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามภารกิจกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา
๑.๔ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเสนอขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน ของหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๑.๕.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
๑.๕.๒ ตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค
๑.๕.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเปนปจจุบนั
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ของสถานศึกษา ทุกสิ้นเดือน
- รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา ของสถานศึกษา ทุกสิ้นปงบประมาณ
๑.๕.๔ ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน การจัดหา การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุ และ
การจําหนายใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและคุมคา
๑.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๑.๖ ตรวจสอบการดําเนินงาน
๑.๖.๑ ศึกษาวิเคราะหพันธกิจของหนวยรับตรวจ
๑.๖.๒ ดําเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกําหนดเรื่อง เปาหมาย ประเด็นปญหาการ
ตรวจสอบและจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
๑.๖.๓ ดําเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทําการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
๑.๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๑.๗ สอบทานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๑.๘ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และรายงานสง สพฐ.
๑.๙ ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานดานการเงินและการดําเนินงานแกหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต
๑ และสถานศึกษา
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๑.๑๐ ติดตอประสานงานใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายใน สพฐ. และหนวยตรวจสอบภายใน
สพป. อื่น รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒.

– วาง-

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ มอบหมายให

รับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานธุรการ รับ – สง หนังสือราชการของหนวยตรวจสอบภายใน
๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินของหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
๒.๒.๒ ตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค
๒.๒.๓ ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน การจัดหา การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุและ
การจําหนายใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและคุมคา
๒.๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๒.๓ ตรวจสอบการดําเนินงาน
๒.๓.๑ ศึกษาวิเคราะหพันธกิจของหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๓.๒ ดําเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกําหนดเรื่อง เปาหมาย ประเด็นปญหาการ
ตรวจสอบและจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
๒.๓.๓ ดําเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทําการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
๒.๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๒.๔ สอบทานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๕ ติดตามการดําเนินการแกไข ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะสรุปผลการตรวจสอบภายใน ของสถานศึกษา
๒.๖ ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานดานการเงินและการดําเนินงานแกหนวยรับตรวจ สพป.อย.
เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คาเชาบาน กรณีตอสัญญาเชา เบิกใหมทุกแผนงาน/ทุกโครงการ/
ทุกกิจกรรม
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นางสาวณัฐชานันท นิธิสกุลพัชร ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ มอบหมายใหรับผิดชอบงาน

ดังนี้

๑.๑ ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการกลุม กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูบ ุคลากรภายในกลุม โดยใชความรู ความสามารถ และความชํานาญสูงมากในดานการสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
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๑.๒ ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการและสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห การดําเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๔ สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๖ ปฏิบัติงานภารกิจของคณะกรรมการบริหารกลุมพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายพิชิต ขําดี ตําแหนง ศึกษานิเทศก มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ดําเนินการและปฏิบัติงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒.๒ ดําเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒.๓ สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๕ ปฏิบัติงานภารกิจของคณะกรรมการบริหารกลุมพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายปริญญา หรายวงศ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่คอมพิวเตอร มอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ดังนี้
3.๑ รับ - สง หนังสือราชการภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3.๒ เบิกจาย วัสดุอุปกรณที่ใชในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
การสื่อสาร
3.3 ดําเนินการและปฏิบัติงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
3.๔ ดําเนินงานระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.๕ ปฏิบัติงานภารกิจของคณะกรรมการบริหารกลุมพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)
3.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑. นางศิริมา แสนอุลยั

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานตอไปนี้
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ผอู ํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ และความชํานาญสูงมากในดานการบริหาร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
๑.๒ ดานปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา ประสานการทํางาน เพื่อใหการบริหารงานหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
๒) ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ใหคําปรึกษา รับผิดชอบตามภารกิจในกลุมงานพัฒนาบุคลากร
กอนนําเสนอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) วางแผน ปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปดวยความเรียบรอย
๔) จัดทําแผน/โครงการฝกอบรม สงเสริมการดําเนินการฝกอบรม และพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
๕) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป หลักสูตรการฝกอบรมให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
๖) งานศึกษาอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง และเพิ่มทักษะ ความรู ประสบการณ
(๑) ครูผูชวย
(๒) ลูกจางประจํา
(๓) พนักงานราชการ
(๔) ลูกจางชั่วคราว
๗) งานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และตามความตองการ
(๑) ผูบริหารการศึกษา
(๒) ผูบริหารสถานศึกษา
(๓) ขาราชการครู
(๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๘) งานตามนโยบายการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
๙) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
๑๐) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑) งานจัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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๑๒) งานพัฒนาผูบริหาร ครู กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๑๓) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๔) การจัดทําโครงการและการรายงานผลโครงการที่รับผิดชอบ
๑๕) การประเมินการคงสภาพวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา, บริหารการศึกษา
๑๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตาง
ประเทศของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
๑๗) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๑๘) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๙) การรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๒๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางปยรัตน บุญใช ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
มอบหมายใหรับผิดชอบงาน กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ งานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนนําเสนอ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ ปฏิบัติงาน การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไป
ราชการ และเปนวิทยากร ของขาราชการ ดังนี้
๑) ผูบริหารสถานศึกษา
๒) ขาราชการครูสายผูสอน
๓) ผูบริหารการศึกษา
๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๒.๓ การรายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติการ
๒.๔ การรายงานการปฏิบัติงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๕ ปฏิบัติงานการ และรายงานการควบคุมภายในของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๖ จัดทําทะเบียน รับ – สง หนังสือของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๗ ปฏิบัติงานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกขั้นตอนของขาราชการ ดังนี้
๑) ผูบริหารการศึกษา
๒) ผูบริหารสถานศึกษา
๓) ขาราชการครู
๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๒.๘ งานระบบขอมูลสารสนเทศของงานพัฒนาบุคลากร
๒.๙ การปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซดของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑๐ ชวยปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวของในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มกฎหมายและคดี
๑. นายประภัสร แสงดา พนักงานรับจางเหมาบริการ ตําแหนงนิติกร มอบหมายใหปฏิบัติงานในฐานะ
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี และมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) แบงงาน สอนการปฏิบัติงาน ใหการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข แกปญหา
แนะนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมกฎหมายและคดี
(๒) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาวินัยและรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๓) ตรวจสอบ สืบสวนแสวงหาขอเท็จจริง สอบสวนและเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การดําเนินการทางวินัย เรื่องอุทธรณ รองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๔) ตรวจสอบ สอบหาขอเท็จจริง และเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็นเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ และเรื่องทางแพงทั้งหมด
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง คดีปกครอง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
(๖) พิ จ ารณา ร า งระเบี ย บ ประกาศ ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วินิจฉัย เรื่องอุทธรณ รองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจาง
(๗) ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ
(๘) ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและคดีของรัฐ
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. – วาง - ตําแหนงนิติกร ชํานาญการ มอบหมายใหปฏิบัติงานในฐานะรองผูอํานวยการกลุม
กฎหมายและคดี คนที่ ๑ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาวินัยและรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๒) ตรวจสอบ สืบสวนแสวงหาขอเท็จจริง สอบสวนและเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็น
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เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การดําเนินการทางวินัย เรื่องอุทธรณ รองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๓) ตรวจสอบ สอบหาขอเท็จจริง และเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็นเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ และเรื่องทางแพงทั้งหมด
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง คดีปกครอง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
(๕) พิจารณา รางระเบียบ ประกาศ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วินิจฉัย ตีความ ตอบขอหารือเกี่ยวกับการใช การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
(๖) ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ
(๗) ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและคดีของรัฐ
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการกลุม รองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓. นายนั น ทพั ท ธ วั ฒ นชั ย ศิ ล ป ตํ า แหน ง นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะรอง
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี คนที่ ๒ และมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาวินัยและรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๒) ตรวจสอบ สืบสวนแสวงหาขอเท็จจริง สอบสวนและเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การดําเนินการทางวินัย เรื่องอุทธรณ รองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจาง
(๓) ตรวจสอบ สอบหาขอเท็จจริง และเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็นเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ และเรื่องทางแพงทั้งหมด
ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง คดีปกครอง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
(๔) พิจารณา รางระเบียบ ประกาศ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วินิจฉัย ตีความ ตอบขอหารือเกี่ยวกับการใช การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ
(๖) ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและคดีของรัฐ
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการกลุม รองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

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

