คำสั่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ที่ 135/2563
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฎิบัติงำน

กลุ่มอำนวยกำร
เอกสำรหมำยเลข 2/2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
ที่ 135 /๒๕๖4
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
-------------------------------------------------------------อำศัยอำนำจตำม ควำมในมำตรำ 37 และมำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติระเบี ยบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 109 / 2550 เรื่ อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบั ติร ำชกำรแทน เกี่ยวกับลู กจ้ำ งประจ ำ สั่ ง ณ วันที่
2 กุมภำพัน ธ์ พ.ศ. 2550 มำตรกำรปรับปรุงประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประกำศ ณ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วั น ที่
2๘ สิงหำคม พ.ศ. 256๑ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
ที่ 492/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
และให้ถือปฏิบัติตำมรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ด้ ว ยควำมตระหนั ก ในหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วำมศรั ท ธำ สำมั ค คี วิ ริ ย ะ อุ ต สำหะ และถู ก ต้ อ ง
ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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๑. นายถาวร คูณิรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ตาแหน่งเลขที่ 1
มีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบกั บ อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กำรบริ หำรงำนและกำรจั ดกำรศึ กษำ โดยวำงแผนพั ฒนำกำรศึ กษำ ประเมิ นและรำยงำนผลกำร
จั ดกำรศึกษำ กำรส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึ กษำ ทั้งกำรศึกษำ
ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
กำรประสำน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นกำรจั ดกำรศึ กษำของเอกชน ประสำนส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประสำน สนับสนุน บุคคล ครอบครัว องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน
ต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรศึกษำ
๒. กำรพัฒนำงำนวิชำกำร โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรนิเทศ กำรวิเครำะห์ วิจัย ประสำนงำนด้ำนวิชำกำร
กำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดให้มีระบบประกันคุ ณภำพกำรศึกษำและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓. กำรบริหำรงำนบุคคล โดยกำรวำงแผนและดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุและแต่งตั้ง
กำรเสริมสร้ ำงประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรบริหำรงบประมำณกำรเงินและสินทรัพย์รวมทั้งกำรวิเครำะห์จัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ ตรวจสอบ
ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จัดระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. กำรบริหำรงำนทั่วไป จัดระบบงำนธุรกำร ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร กำรแบ่ง
ส่ วนรำชกำรภำยในสถำนศึ กษำ กำรจั ดตั้ ง ยุ บรวม หรื อเลิ กสถำนศึ กษำ งำนประชำสั มพั นธ์ งำนยำนพ ำหนะ
งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน งำนสัมพันธ์ชุมชน
งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
6. ประสำนส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม นิเทศ ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนลูกเสือ - เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. บังคับบัญชำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดีและหน่วยตรวจสอบภำยใน
8. บั งคั บ บั ญชำและรั บ ผิ ด ชอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ ส ำนั กงำนลู ก เสื อ จั ง หวั ด และส ำนั ก งำนลู ก เสื อ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและดำเนินงำนตำม พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
9. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งของรัฐบำล เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐำนะผู้แทน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
10. ปฏิบัติงำนอื่นที่กฎหมำยกำหนดและงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. นายเข็มพรชัย ทองน้อย ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ลำดับที่ 1
2. ช่วยผู้อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กำกับ ติดตำม ดูแล
กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
3. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ในกำร
ปฏิบั ติรำชกำร หำกเห็ นว่ำเป็ นเรื่ องส ำคั ญหรื อเรื่ องนโยบำยให้ เสนอ ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นผู้พิจำรณำสั่งกำรและหำกเห็นว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วน หำกได้พิจำรณำลงนำมหรื อ
สั่งกำรไปแล้วประกำรใด ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทรำบ
โดยด่วนด้วย
4. รับผิดชอบ กำกับ ติดตำม นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ นโยบำย ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรและ
ของรัฐบำล ในเครือข่ำยสถำนศึกษำ ดังนี้
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 1 ศรีเมือง
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 2 ไร่น้อยเมืองอุบล
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 3 เซ ชี มูล
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 4 หนองขอนปะอำว อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 5 ขำมใหญ่
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 7 กุดลำดห้วยวังนอง หนองกระโสบ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
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3. นายสุพงษ์ โอวาท ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ ลำดับที่
2
2. ช่ว ยผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึ ก ษำอุ บลรำชธำนี เขต 1 กำกับดูแ ล
กำรปฏิบัติรำชกำรของ กลุ่มอำนวยกำร และกลุ่มนโยบำยและแผน
3. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ในกำร
ปฏิบั ติรำชกำร หำกเห็ นว่ำเป็ นเรื่ องส ำคั ญหรื อเรื่ องนโยบำยให้ เสนอ ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นผู้พิจำรณำสั่งกำรและหำกเห็นว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วน หำกได้พิจำรณำลงนำมหรือ
สั่งกำรไปแล้วประกำรใด ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทรำบ
โดยด่วนด้วย
4. รั บผิ ดชอบกำกับติดตำมนิ เทศกำรจัดกำรศึกษำ กำรขับเคลื่ อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ บรรลุ
เป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
และของรัฐบำล ในเครือข่ำยสถำนศึกษำ ดังนี้
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 16 ปัญญำม่วงหนองเหล่ำ อำเภอม่วงสำมสิบ
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 17 เกษมสีมำ
อำเภอม่วงสำมสิบ
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 18 เหล่ำบก ยำงโยภำพ อำเภอม่วงสำมสิบ
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่
อำเภอม่วงสำมสิบ
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 20 หนองช้ำงเตย
อำเภอม่วงสำมสิบ
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 21 ไข่นกยำงสักแพง
อำเภอม่วงสำมสิบ
เครื อข่ำยสถำนศึกษำที่ 24 ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง
เครื อข่ำยสถำนศึกษำที่ 25 ท่ำเมืองเหล่ ำแดง อำเภอดอนมดแดง
5. ประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ปฏิบัติรำชกำรอื่นตำมที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำอุบลรำชธำนี เขต 1
กำหนดหรือมอบหมำย
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4. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รั กษำรำชกำรแทนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำอุ บลรำชธำนี เขต 1
ลำดับที่ 3
2. ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กำกับดูแลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสำนักงำนลูกเสือจังหวัดและสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ในกำร
ปฏิบั ติรำชกำร หำกเห็ นว่ำเป็ นเรื่ องส ำคั ญหรื อเรื่ องนโยบำยให้ เ สนอ ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นผู้พิจำรณำสั่งกำรและหำกเห็นว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วน หำกได้พิจำรณำลงนำมหรือ
สั่งกำรไปแล้วประกำรใด ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทรำบ
โดยด่วนด้วย
4. รับผิดชอบกำกับติดตำมนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรและของ
รัฐบำล ในเครือข่ำยสถำนศึกษำ ดังนี้
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 8 เขื่องในท่ำไห
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 9 พระธำตุดงใหญ่
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 10 ฟำกชี
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 11 ไทยค้อทอง
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 12 กอกโนนรังกลำงใหญ่ อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 13 ศรียำงเหล่ำ
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 14 ก่อเอ้ หัวดอน
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 15 ชีทวน หัวดอน
อำเภอเขื่องใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 22 เมืองพยัคฆ์
อำเภอเหล่ำเสือโก้ก
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่ห นองบก อำเภอเหล่ำเสือโก้ก
5. ประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ปฏิบั ติรำชกำรอื่นตำมที่ ผู้อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
กำหนดหรือมอบหมำย
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กลุ่มอานวยการ
1. นางเนตรหทั ย ณรงค์ แ สง ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการพิ เ ศษ ต าแหน่ ง เลขที่ อ 1
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญสูงมำก ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำภำยในกลุ่มอำนวยกำร ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1. วำงแผน ควบคุม กำกับ เร่งรัด ติดตำม กำรปฏิบัติงำนในกลุ่มอำนวยกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงำน ให้คำปรึกษำ แนะนำ ของกลุ่มอำนวยกำรทุกกลุ่มงำน
3. กำรจัด ระบบบริห ำรและพัฒ นำคุณ ภำพกำรให้บ ริก ำร กำหนดมำตรฐำน แนวทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริ กำร ในแต่ละงำน ของส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำให้ เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของสำนักงำน
4. กำรสนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำน อำนวยกำร และยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน
5. เป็นผู้แทนของกลุ่มอำนวยกำรในคณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำร หรือคณะทำงำน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงำนในควำมรับผิดชอบ หรืองำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. งำนจัดระบบบริหำรงำน กำรแบ่งส่วนรำชกำร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงรำชกำร ส่วนรำชกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำน
ภำยใน ให้สอดคล้องกับบริบทกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. กำหนดแผนปฏิบัติงำน ควบคุม กำกับ เร่งรัด ส่งเสริมกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. งำนเกี่ยวกับเอกสำรลับ
9. กำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสั งกัดต่อสำธำรณชน ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรดำเนินงำนเกิดควำมเลื่อมใสและ
ศรัทธำ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
10. ดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรจัดทำคำสั่ งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ กำรเก็บรักษำคำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่
11. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
12. จัดทำแผนปฏิบัติกำร จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทุกประเภท ประเมินควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
เพื่อลดควำมเสียหำย และเตรียมพร้อม
13. งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
14. งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร KPI Report System (KRS)
15. งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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2. นางปวารณา ร้อยพิลา ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 3
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน และในฐำนะผูป้ ฏิบัติงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูง ในงำนบริหำรจัดกำร
ภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก
ปฏิบ ัติง ำนแทนผู ้อำนวยกำรกลุ ่ม อำนวยกำร กรณีไ ม่อ ยู่ ห รืออยู่แต่ไม่ส ำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ได้ คนที่ 1
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งำนยำนพำหนะ ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำในกำรใช้พำหนะส่วนกลำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรขอใช้ยำนพำหนะส่วนกลำง รวมทั้งกำรขอใช้น้ำมันส่วนกลำง หรือ
กรณีที่ต้องใช้น้ำมันจำกแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะในเรื่องของกำรขอใช้ กำรดูแลบำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ กำรส่ง
ซ่อม กำรให้บริกำร ประเมินผลประสิทธิภำพพำหนะส่วนกลำงรวมทั้งกำรจัดทำคู่มือประจำรถและขออนุญำตชำระ
ภำษีรถยนต์
4. ก ำหนดสถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำพำหนะส่ ว นกลำงให้ อ ยู่ ใ นที่ ป ลอดภัย และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ กรณี
ขออนุญำตนำพำหนะส่วนกลำงเก็บรักษำนอกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. งำนจัดระบบบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
7. งำนควบคุ มภำยใน ด ำเนิ นงำนตำมมำตรกำรในกำรป้ องกั นควำมเสี่ ยงและระบบควบคุ ม ภำยใน
ตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. งำนกองทุนและมูลนิธิของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
9. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ของกลุ่มอำนวยกำร
10. งำนขอเข้ำศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำองค์กร งำนนักศึกษำขอเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์จำกหน่วยงำน
อื่น
11. งำนอำนวยควำมสะดวก ต้อนรับบุคคลสำคัญ
12. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางสาวรัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ ฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนงำนและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดควำมคล่องตัว และ
ทันต่อเหตุกำรณ์
2. ตรวจสอบกลั่ นกรองควำมถูกต้องและประสำนงำนให้ ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้ อำนวยกำร
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ พิจ ำรณำสั่ งกำรและบันทึกข้อวินิจฉัยสั่ งกำรแล้ ว จึงส่ งเอกสำรคืนเจ้ำของเรื่อง
ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรหน้ำห้องผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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3. ต้อนรับบุคคลต่ำง ๆ ที่มำตรวจเยี่ยมหรือเข้ำพบผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑
4. ดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ กำรเตรี ย มเอกสำรที่เ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบัติงำน ประสำนเจ้ำหน้ำที่ไปร่ ว ม
ปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย
5. จั ดทำกำรเบิ กเงิน ค่ำใช้จ่ ำย ในกำรไปปฏิบัติงำน ประสำนกำรเตรียมยำนพำหนะในกำรเดิ น ทำง
ไปปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำยของผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
6. งำนช่วยอำนวยกำร งำนรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร ระหว่ำงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ได้รับคำสั่งย้ำยไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น กับ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ ย้ ำ ย ม ำ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ห รื อ ผู้ รั ก ษ ำ ร ำ ช ก ำ ร แ ท น ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
7. งำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนจัดระบบให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำในรู ป แบบของเอกสำร ข่ ำ วสำร สื่ อ Online รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
ตำม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ให้บริกำร ข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ต่อสำธำรณชน และในส่วนที่เกีย่ วข้องกับงำนประชำสัมพันธ์ ดังนี้
8. ศึกษำสำรวจข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้ำน
กลุ่มบุคคล วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร และผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ
9. จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ ำ ยกำรประสำนงำนประชำสั ม พั น ธ์ ภ ำยในหน่ ว ยงำนให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ สถำนศึ ก ษำ
และส่วนกลำง จัดทำทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สถำนศึกษำใช้ประโยชน์ ในกำรติดต่อสื่อสำรและ
ส่งข่ำวสำรเพื่อประชำสัมพันธ์
10. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ว ยรู ป แบบจดหมำยข่ำว Infographic โดยครอบคลุ มเป้ำหมำยทั้งนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ประชำชน วิเครำะห์สรุปประเด็น ข้อมูล ข่ำวสำร ผลงำนและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
และเชิงรับ
11. กำหนดรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำน กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ตรวจสอบ
ประเมินผลกำรประสำนงำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบกำรติดต่อ ประสำนงำน เป็นระยะ ๆ
12. งำนรักษำควำมปลอดภัย จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ปฏิบัติตำมรูปแบบรักษำควำมปลอดภัยที่หน่วยงำนกำหนด
13. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน นำงวำสนำ มุ สิ ก สำร กรณี ที่ ไม่ อยู่ หรื ออยู่ แต่ ไม่ สำมำรถปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ได้
14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4. นางสาววนิดา อัมพันธ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่ง เลขที่ อ ๖
ปฏิบัติงำนแทนผู้ อำนวยกำรกลุ่ มอำนวยกำร กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 2
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
1. งำนประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. งำนรำชพิธี รัฐพิธี งำนประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำของชำติและท้องถิ่น
3. งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ กิจกรรมกำรบริจำคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อัค คีภัย
อุทกภัย วำตภัย ฯ ที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุคลำกร นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยต่ำง ๆ
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4. งำนสรรหำคณะกรรมกำรและอนุ กรรมกำรใน สพฐ. และกำรเลื อกตั้ ง อื่ น ตำมที่ กฎหมำยก ำหนด
5. งำนกำรขอออกใบรับรอง ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือตอบขอบคุณ และเครื่องหมำยตอบแทนแก่ผู้ ทำ
คุณประโยชน์ และควบคุมทะเบียนเอกสำร/เกียรติบัตร/อนุโมทนำบัตร/คุมสมุดตรวจเยี่ยม สมุดตรวจรำชกำร
6. งำนดำเนิ น กำรจั ด กิจ กรรมนั น ทนำกำร และ กีฬำสั มพันธ์ ในหน่ว ยงำนและจั งหวัด
7. งำนสนับสนุนกำรจำหน่ำยสิ่งของอื่น ๆ จำกภำยนอกสังกัด และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน/และหน่วยงำนอื่น
8. งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.1 งำนจั ด สวั ส ดิ ก ำรโครงกำรเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำหนี้ สิ น ข้ ำ รำชกำรครู
8.2 กำรขอกู้เงินสวัสดิกำรประเภทไม่มีเงินฝำก/สวัสดิกำรดอกเบี้ยต่ำ
8.3 กำรขอกู้ยืมสวัสดิกำรเพื่อที่อยู่อำศัย ฯลฯ
9. งำนอำนวยควำมสะดวก กำรต้อนรับ –ส่งบุคคลสำคัญ
10. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ และนำงทิพวรรณ สมสอน กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. นางสาวจิราพร พุทธเลิศ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33282
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งำนสำรบรรณ ปฏิบัติงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
รับหนังสือจำกภำยนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS++ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และหน่วยงำนอื่น ดังนี้
1.1 รับหนังสือจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2 รับหนังสือจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
1.3 รับหนังสือจำกศำลำกลำงจังหวัด
2. งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร
3. งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร
4. งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
5. งำนจัดทำและเสนอบัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจำ
6. กำรขออนุญำตกำรลำทุกประเภทของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 รวมทั้ง กำรจัดทำทะเบียนวันลำ และสำรวจวันลำประจำปี
งบประมำณเพื่อประกอบพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
7. งำนควบคุมสมุดกำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
8. โครงกำรสำนสำยใจ ผู้ บ ริ ห ำรส ำนักงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ บลรำชธำนี เขต 1
9. โครงกำรฌำปณกิ จ สงเครำะห์ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำอุ บลรำชธำนี เขต 1
10. งำนฌำปนกิจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนพระรำชทำนเพลิงศพ
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11. งำนบันทึกหนังสือไม่เข้ำกลุ่มใด จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เสนอผู้อำนวยกำร สพป.อบ. 1
เพื่อวินิจฉัยสั่งกำร
12. งำนอำนวยควำมสะดวก กำรต้อนรับ – บุคคลสำคัญ
13. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนนำยธรรมนู ญ ลำผ่ ำ น กรณี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ อยู่ แ ต่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้
14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
6. นางทิพวรรณ สมสอน ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส. ๔ ตาแหน่งเลขที่ ๓๓๒๘๓
ปฏิบัติงาน งานธุรการ และงานช่วยอานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
1. งำนธุรกำร
1.1 งำนส่งหนังสือรำชกำร พัสดุภัณฑ์ หน่วยงำนอื่นที่ไปรษณีย์
1.2 งำนจัดเก็บสำเนำคู่ฉบับหนังสือรำชกำร
2. งำนแจ้งเวียนหนังสือแจ้งสำเนำระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำน
ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
3. นำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ –ส่ง หนังสือรำชกำร
โดยจัดทำและพัฒนำกำกับดูแลกำรรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบ Smart Area
3.1 ตรวจสอบ ลงทะเบียนกำรรับ–ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยกำร นำเสนอ
3.2 งำน Admin ดูแลเว็บไซต์กลุ่ม อำนวยกำร ประชำสัม พัน ธ์ ข้อ มูล ข่ำ วสำร และผลงำน
ของกลุ่มให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ
3.3 งำนกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนหรือผู้รับบริกำร
4. งำนควบคุมกำรใช้ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ น้ำประปำ อินเตอร์เน็ต) ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. งำนบันทึกเบิกจ่ำยวัสดุกลุ่มอำนวยกำร
6. งำนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ
7. งำนช่วยอำนวยกำร งำนเลขำนุกำรหน้ำห้อง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 กำกับ ดูแลปฏิบัติงำนกลุ่มอำนวยกำร
8. งำนกำรประชุ ม ภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จดบั น ทึ ก และจั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม
8.1 งำนประชุมนโยบำยพุธเช้ำข่ำวโรงเรียน ข่ำว สพฐ.
8.2 งำนประชุมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. งำนอำนวยควำมสะดวก กำรต้อนรับ – ส่งบุคคลสำคัญ
10. ปฏิบั ติห น้ ำที่แทน นำงสำววนิ ดำ อัมพันธ์ กรณีไม่อยู่ห รืออยู่แ ต่ไ ม่ส ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7. นายธรรมนูญ ลาผ่าน ตาแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตาแหน่งเลขที่ พ 101275
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งำนบริกำรอัดสำเนำเอกสำรรำชกำร
2. งำนดูแล ซ่อมบำรุง รักษำ เครื่องอัดสำเนำ กำรจัดสภำพแวดล้อม ห้องอัดสำเนำ
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3. งำนสำรบรรณ รั บ หนั ง สื อ จำกภำยนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS++
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และหน่วยงำนอื่น ดังนี้
8.1 รับหนังสือจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
8.2 รับหนังสือจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
8.3 รับหนังสือจำกศำลำกลำงจังหวัด
4. ตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
และสถำนศึกษำทีป่ ระสบอุบัติภัย
5. งำนควบคุมดูแล บำรุงรักษำซ่อมแซมกำรใช้สำธำรณูปโภค เครื่องปรับอำกำศ ไฟฟ้ำ ของสำนักงำน
เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
6. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวจิรำพร พุทธเลิศ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
8. นายชาลี กุลเกษ ลูกจ้างประจา ระดับช่างไม้ ช. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33279
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำยำนพำหนะ
๒. ขั บ รถยนต์ ร ำชกำรหมำยเลขทะเบี ย น นข - 3279 อุ บลรำชธำนี หรื อ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
๓. รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถให้พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่องหรือ ควำมไม่
พร้อมของรถรำชกำร ให้เสนอรำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป
4. กำรใช้ ร ถยนต์ ร ำชกำร ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตก่ อ นทุ ก ครั้ ง และใช้ เ พื่ อ งำนรำชกำรเท่ ำ นั้ น
5. รำยงำนสภำพรถและน ำรถเข้ ำ รั บ กำรตรวจสภำพรถยนต์ ร ำชกำรตำมระยะเวลำกำรใช้ ง ำน
งำนต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรณีไม่มีกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงตำมที่
ได้รับมอบหมำย
7. งำนช่วยดูแลสภำพแวดล้อมเขตพื้นที่ ให้สะอำดร่มรื่นเอื้อต่อกำรให้บริกำร
8. งำนต้อนรับอำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
9. มอบหมำยให้นำยพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
9. นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ลูกจ้างประจา ระดับช่างไม้ ช. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33278
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขั บ รถยนต์ ร ำชกำรหมำยเลขทะเบี ย น นข - 4489 อุ บ ลรำชธำนี หรื อ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
2. รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถให้พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่องหรือ ควำมไม่
พร้อมของรถรำชกำร ให้เสนอรำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป
3. กำรใช้รถยนต์รำชกำร ต้องได้รับอนุญำตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องำนรำชกำรเท่ำนั้น
4. รำยงำนสภำพรถและนำรถเข้ำรับกำรตรวจสภำพรถยนต์รำชกำร ตำมระยะเวลำกำรใช้งำน งำนต่อ
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ทะเบียนและจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรณีไม่มีกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงตำมที่
ได้รับมอบหมำย
6. งำนช่วยดูแลสภำพแวดล้อมเขตพื้นที่ ให้สะอำดร่มรื่นเอื้อต่อกำรให้บริกำร
7. งำนต้อนรับอำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
8. มอบหมำยให้ นำยประจักษ์ แสงสำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
10. นายประจักษ์ แสงสา ลูกจ้างประจา ระดับช่างไม้ ช. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33281
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 7265 หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. รั กษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถให้ พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่องหรือควำม
ไม่พร้อมของรถรำชกำร ให้เสนอรำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป
3. กำรใช้รถยนต์รำชกำร ต้องได้รับอนุญำตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องำนรำชกำรเท่ำนั้น
4. รำยงำนสภำพรถและน ำรถเข้ ำ รั บ กำรตรวจสภำพรถยนต์ ร ำชกำรตำมระยะเวลำกำรใช้ ง ำน
งำนต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรณีไม่มีกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงตำมที่
ได้รับมอบหมำย
6. งำนช่วยดูแลสภำพแวดล้อมเขตพื้นที่ ให้สะอำดร่มรื่นเอื้อต่อกำรให้บริกำร
7. งำนต้อนรับอำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
8. มอบหมำยให้นำยวุฒิพงษ์ ภำษิต ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
11. นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ลูกจ้างประจา ระดับช่างไม้ ช. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33280
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขั บ รถยนต์ ร ำชกำรหมำยเลขทะเบี ย น กธ - 769 อุ บ ลรำชธำนี หรื อ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
2. รักษำควำมสะอำด ตรวจสอบสภำพรถให้ พร้อมใช้งำนในรำชกำร หำกพบข้อบกพร่องหรือ ควำม
ไม่พร้อมของรถรำชกำร ให้เสนอรำยงำนต่อผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป
3. กำรใช้รถยนต์รำชกำร ต้องได้รับอนุญำตก่อนทุกครั้ง และใช้เพื่องำนรำชกำรเท่ำนั้น
4. รำยงำนสภำพรถและน ำรถเข้ ำ รั บ กำรตรวจสภำพรถยนต์ ร ำชกำรตำมระยะเวลำกำรใช้ ง ำน
งำนต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรณีไม่มีกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงตำมที่
ได้รับมอบหมำย
6. งำนช่วยดูแลสภำพแวดล้อมเขตพื้นที่ ให้สะอำดร่มรื่นเอื้อต่อกำรให้บริกำร
7. งำนต้อนรับอำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
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8. มอบหมำยให้นำยชำลี กุลเกษ ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
12. นายวิมล บุญทวี ลูกจ้างประจา ระดับช่างไม้ ช. ๔ ตาแหน่งเลขที่ 33304 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
(ช่วยราชการ) มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งำนควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษำควำมสะอำด จั ด สภำพแวดล้ อ ม อำคำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ / ดูแลห้องประชุมเกียรติอุบล ห้องประชุมรำชธำนี ห้องประชุมศรีอุบล และห้องประชุม
บุณฑริกำ
2. ประสำนงำนกับนักกำรภำรโรง ลูกจ้ำงประจำ ยำม และพนักงำนขับรถในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ตำม
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
3. งำนบำรุง ดูแล รักษำควำมสะอำด บริเวณสวนหย่อม รวมทั้งต้นไม้ ให้ร่มรื่น สวยงำม
4. ดูแลรักษำ เก็บรักษำวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและต้อนรับบุคคล
ต่ำง ๆ
5. กำรจั ดเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องเสี ยง ในกำรจั ดอบรม/สั มมนำ ทุ กห้ องประชุ มให้ พร้ อ มใช้ ง ำน
6. งำนดูแลบำรุงรักษำ ซ่อมแซมอุปกรณ์ สำธำรณูปโภค ระบบไฟฟ้ำ น้ำประปำ ฯลฯ
7. ดูแล รักษำ ศำลพญำนำคนำครำชให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม
8. ดูแลกำรรักษำควำมสะอำดห้อง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
9. ดูแลกำรรักษำควำมสะอำดห้องฟิตเนส
10. งำนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ
11. งำนต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
12. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน นำยจั น ทร์ ที กุ ล เกษ กรณี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ อยู่ แ ต่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
13. นายจั นทร์ ที กุ ลเกษ ลู กจ้ างชั่ วคราวรายเดื อน (งบประมาณ สพฐ.) ต าแหน่ ง พนั กงานท าความสะอาด
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งำนดูแลรักษำควำมสะอำด จัดสภำพแวดล้อม อำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต ๑ รับผิดชอบ ลำนพระบรมรูปรัชกำลที่ 5 กลุ่มอำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ บริเวณ
รอบห้องประชุมรำชธำนี
2. งำนบำรุงรักษำต้นไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมบริเวณหน้ำห้องกลุ่มอำนวยกำร หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน และบริเวณหน้ำห้องประชุมรำชธำนี
3. กำรบริกำร กำรต้อนรับ กำรอำนวยควำมสะดวก เมื่อมีกำรประชุมในวำระต่ำง ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย
4. กำรจัดเตรียมเครื่องเสียงวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดอบรม/สัมมนำ และเครื่องเสียง ให้พร้อมใช้งำนทุกห้อง
ประชุม
5. รับผิดชอบจัดเก็บขยะ ดูแลสภำพแวดล้อมรอบเขตพื้นที่ให้สะอำด
6. งำนดูแลบำรุงรักษำ ซ่อมแซมอุปกรณ์สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ฯลฯ
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7. งำนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ
8. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยวิมล บุญทวี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
14. นายดารง ทองงอก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบประมาณ สพฐ.) ตาแหน่ง ยาม
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดูแล สอดส่อง และตรวจตรำควำมปลอดภัยภำยในพื้นที่ของหน่วยงำน เพื่อให้พ้นจำกกำรโจรกรรม
กำรก่อวินำศกรรม และอุบัติภัยฯลฯ ที่ อำจเกิดขึ้นและสร้ำงควำมเสียหำยแก่อำคำรสถำนที่ ทรัพย์สินต่ำง ๆ ของ
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
2. รับผิดชอบดูแลรักษำควำมสะอำด กลุ่มนโยบำยและแผน บริเวณหน้ำอำคำรสำนักงำน เขตพื้นที่ ลำนศำล
พระพรหม บริ เวณหน้ ำกลุ่ มบริ หำรงำนบุคคล บริเ วณรอบห้องประชุมรำชธำนี และบริเวณที่นั่งลำนเพลิน
นำครำช
3. รับผิดชอบเก็บขยะหน้ำห้องน้ำห้องประชุมรำชธำนี และบริเวณรอบเขตพื้นที่
4. ดูแลบำรุงรักษำทำควำมสะอำดโต๊ะเก้ำอี้ ซ่อมแซมอุปกรณ์สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น้ำประปำ
5. ดูแลรักษำควำมสะอำดห้อง ICT
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับนักกำรภำรโรงผู้อื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมและบริเวณอำคำรสถำนที่ใน
วำระต่ำง ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7. งำนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ
8. ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยอำฤทธิ์ นำคำ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
15. นายอาฤทธิ์ นาคา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบประมาณ สพฐ )ตาแหน่ง ยาม
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดูแล สอดส่อง และตรวจตรำควำมปลอดภัยภำยในพื้นที่ของหน่วยงำน เพื่อให้พ้นจำกกำรโจรกรรม
กำรก่อวินำศกรรม และอุบัติภัยฯลฯ ที่อำจเกิดขึ้นและสร้ำงควำมเสียหำยแก่อำคำรสถำนที่ ทรัพย์สินต่ำง ๆ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
2. รับผิดชอบควำมสะอำดบริเวณรอบอำคำรเขตพื้นที่ ช่วงเวลำ 06.00-07.30 น.
3. รับผิดชอบทำควำมสะอำด ลำนพระพุทธรูป กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
4. รับผิดชอบควำมสะอำดบริเวณรอบอำคำรเขตพื้นที่ ช่วงเวลำ 06.00-07.30 น. ปฏิบัติงำนร่วมกับ
ลูกจ้ำง/นักกำรภำรโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดบริเวณอำคำรสถำนที่ในวำระต่ำง ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย
5. งำนดูแลบำรุงรักษำ ซ่อมแซมอุปกรณ์สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ฯลฯ
6. ปฏิบ ัต ิห น้ำ ที ่แ ทน นำยด ำรง ทองงอก กรณี ไม่อ ยู ่ห รือ อยู ่แ ต่ไ ม่ส ำมำรถ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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16. นางทิพาวรรณ นิคหิต ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบควำมสะอำดบริ เ วณห้ อ งน้ ำผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1
2. รั บ ผิ ด ชอบควำมสะอำดบริ เ วณห้ อ งน้ ำทำงขึ้ น ห้ อ งผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
3. รั บ ผิ ดชอบควำมสะอำดบริ เวณทำงเดิน ด้ำนหน้ ำห้ องผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
4. รั บ ผิ ดชอบควำมสะอำดบริ เวณบันไดทำงขึ้น -ลง ห้ องผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
5. รั บ ผิ ด ชอบควำมสะอำดห้ อ งประชุ ม เกี ย รติ อุ บ ล/ ห้ อ งน้ ำด้ ำ นห้ อ งประชุ ม เกี ย รติ อุ บ ล
6. รั บ ผิ ดชอบควำมสะอำดบริ เวณหน้ำห้ องผู้ อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1/วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
7. ดูแลวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุมเกียรติอุบล/ห้องประชุมรำชธำนี
8. งำนจัดส่งหนังสือรำชกำรตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับลูกจ้ำง/นักกำรภำรโรง ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
10. งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
17. นางสาวรัชนีวรรณ บุญเรือง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. รับผิดชอบควำมสะอำดบริเวณรอบทำงเดินด้ำนหน้ำ-ด้ำนหลัง บันไดขึ้นลง กลุ่มอำนวยกำร ตรวจสอบ
ภำยใน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2. ท ำควำมสะอำดบริ เ วณห้ อ งประชุ ม บุ ณ ฑริ ก ำ และห้ อ งน้ ำข้ ำ งกลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คล
3. ทำควำมสะอำดห้องน้ำบริเวณชั้นล่ำงทำงเดิน ระหว่ำงอำคำรห้องผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
4. ท ำควำมสะอำดทำงเดิ น หน้ ำ กลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตำมและประเมิ น ผล ห้ อ งกลุ่ ม กฎหมำยและคดี
5. ทำควำมสะอำดบันไดทำงขึ้น-ลง กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน
6. ทำควำมสะอำดห้องกฎหมำยและคดี
7. ทำควำมสะอำดห้องประชุมศรีอุบล/ ห้องน้ำห้องประชุมศรีอุบล
8. ดูแลทำควำมสะอำด จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ตู้อุปกรณ์สนำมบิน
9. ดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องประชุมศรีอุบล /ห้องประชุมรำชธำนี
10. ปฏิบัติงำนร่วมกับลูกจ้ำง/นักกำรภำรโรง ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
11. งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. นางพรทิพย์ ภิญโญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง อ.๕0
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒. วำงแผน ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตำม กำหนดวิธีกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
๓. ตรวจวิเครำะห์ สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
๕. จัดทำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
๖. ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรบริหำรทรัพย์สินและ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ใบสำคัญคู่จ่ำยเงินของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ และ
สถำนศึกษำในสังกัดตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
๗. ตรวจสอบกำรควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี บัญชีเงินฝำกคลัง บัญชีลูกหนี้ เงินยืม
ทุกบัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ตรวจวิเครำะห์ บั ญชีและรำยงำนทำงกำรเงิ นในระบบ GFMIS ของส ำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของกรมบัญชีกลำง
๙. ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำร
๑๑. ทำกำรสอบทำนและทำกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางสุภาวดี วิลัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ ๕๒
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรณี
ที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ร่ว มกำรวำงแผน ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตำม กำหนดวิธีกำรดำเนินงำนเพื่อให้ กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
๓. ร่วมตรวจวิเครำะห์ สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
5. ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรบริหำรทรัพย์สินและ
หลั ก ฐำนกำรจ่ ำ ยเงิ น ตรวจสอบหลั ก ฐำนใบส ำคั ญ คู่ จ่ ำ ยเงิ น ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัดตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
6. ตรวจสอบกำรควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี บัญชีเงินฝำกคลัง บัญชีลูกหนี้ เงิน
ยืมทุกบัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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7. ตรวจวิเครำะห์ บั ญชีและรำยงำนทำงกำรเงิ นในระบบ GFMIS ของส ำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของกรมบัญชีกลำง
8. ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ร่วมตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำร
๑0.วิ เ ครำะห์ แ ละจั ด ท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ ำ ยค่ ำ สำธำรณู ป โภคและสถำนภำพหนี้
ค่ำสำธำรณูปโภค ของสำนักงำนเขตที่กำรศึกษำและของสถำนศึกษำในสังกัด
๑1. งำนธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน
12. จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศและบริหำรงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๑3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 32
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมชำนำญงำน และประสบกำรณ์สูงมำกเป็นพิเศษเกี่ยวกับ งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่มีลักษณะควำมยำก และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ ปฏิบัติงำนโดยจำเป็นต้อง
มีกำรตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหำในงำนที่รับผิดชอบเป็นประจำ และปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่ม
นโยบำยและแผน โดยต้ องมีกำรจั ดกำร กำกับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชำ ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก
พอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
1. วำงแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตำม กำหนดวิธีกำรเพื่อให้งำนในกลุ่มเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ถูกระเบียบ และทันตำมกำหนดเวลำของทำงรำชกำร
2. วิเครำะห์พัฒนำทิศทำงและยุทธศำสตร์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579) แผนปฏิบัติ
รำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
3. ศึกษำวิเครำะห์วิจัยและจัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นคู่มือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
4. ประสำนงำนในกำรจัดทำแผนพัฒนำระดับจังหวัดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน
และของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำให้ควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรอื่นที่มำขอควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับงำน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน
7. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนโยบำยและแผน
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
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2. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำร
กำรศึกษำ ระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรศึ ก ษำประจ ำปี ข องจั ง หวั ด แล้ ว เสนอต่ อ บริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้ องเรีย นพิเศษโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

20

2. นายประสาน พิลาศาสตร์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 34
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานวิเคราะห์งบประมาณ
1. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งสำรวจ
และรำยงำนข้อมูล
1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
1.3 คณะกรรมกำร ประชุมดำเนินกำร วิเครำะห์ ข้อมูล แผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย แผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเสนอผู้อำนวยกำรฯ พิจำรณำ กรณีพิจำรณำไม่เห็นชอบ
เอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมกำร ปรับปรุง แก้ไข แล้วนำเสนอผู้อำนวยกำรฯ พิจำรณำ
ใหม่
1.5 จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
2. งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจำปี และในกรณีเร่งด่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
1) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ แจ้ ง นโยบำยและแผนพั ฒ นำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
2) สถำนศึกษำ จัดทำคำของบประมำณ เสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) คณะกรรมกำรจัดทำและเสนอของบประมำณ วิเครำะห์ควำมเหมำะสม กำรจัดตั้ง
งบประมำณและหรือของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต
ทั้งปริมำณ และเชิงคุณภำพ
5) จัดทำคำของบประมำณประจำปี
6) ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและดำเนินกำร
7) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลและรำยงำนต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.2 กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น
1) ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกสำหรับกำร
ดำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ
2) วิ เ ครำะห์ ง ำน/โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ส ถำนศึ ก ษำเสนอฯ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วำมซ้ ำซ้ อ น
ในรำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
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3) เสนอผู้ บั งคับ บั ญชำผู้ มีอำนำจ เพื่อพิจำรณำอนุมัติและเห็ นชอบในกำรขอรับ กำร
สนับสนุนฯ
4) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อ
ดำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำที่ระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก
3. งำนจัดสรรงบประมำณ
3.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ
2) คณะกรรมกำรจั ด สรรงบประมำณ วิ เ ครำะห์ จั ด สรรงบประมำณตำมกรอบวงเงิ น
งบประมำณและเกณฑ์ที่กำหนด
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่ม และหรือสถำนศึกษำ
รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือสถำนศึกษำรวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงกำรรองรับ รวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5) สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือสถำนศึกษำ รวมทั้ง
หน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
6) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
3.2 กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
1) วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจำปี เพื่อให้เป็นแนวทำง
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
2) กำรกำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมำณ
3) กำรกำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำน และเสนอแนะแนวทำง
กำรดำเนินงำนให้สถำนศึกษำ
4) จั ดทำแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับ แผนบริ ห ำร
งบประมำณและแผนปฏิบั ติก ำร เพื่อจั ดทำเอกสำรแผนฉบับร่ ำงเพื่ อ เสนอที่ ประชุ มคณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร
6) กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
4. งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ)
4.1 ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำก
สถำนศึกษำ
4.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจำปี
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4.3 วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผลต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จ
ของงำน/โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณเป็นเงินเหลือจ่ำย
4.4 กำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย
4.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่เหมำะสม
4.6 เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
4.7 เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ
4.8 รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณดำเนินกำร
4.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4.11 รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4.12 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน
4.13 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำที่ดิน (วัดร้ำง)
4.14 งำนประมวลผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) สำขำกำรศึกษำ
4.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
2) งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่ อ กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละบู ร ณำ
กำรศึกษำระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำ
กำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้องเรีย นพิเศษโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. นางสาวสุกัญญา นามแก้ว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 36
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
1. งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR)
2. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ ขั้นพืน้ ฐำน
2.1 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดนโยบำย กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำแผน กำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแผนกำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อกำกับติดตำมเร่งรัด
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผน
3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำกับติดตำมต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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2.2 กำรติ ด ตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กำรประสำนแผนกำรติ ดตำม ก ำกั บ นิ เ ทศและตรวจรำชกำรส ำนั ก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำรสำนักงำนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบำยและแผน
3) จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
4) วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3.1 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดตำมแผนกลยุท ธ์ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
4) สรุปผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนำงำน
6) สรุปผลกำรดำเนินงำน
3.2 ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดทำรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2) ประเมิน ผลงำนระยะสิ้ นสุ ดแผนและจัดทำรำยงำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒ นำงำน
องค์กร
3) สรุปผลกำรดำเนินงำน
3.3 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2) สร้ำงแบบประเมินแผนงำนโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
5) สรุปผลกำรดำเนินงำน
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4. แผนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.1 ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรดำเนิน งำน
ของสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.2 ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
4.3 ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.4 จัดทำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
4.5 ดำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
4.6 เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนที่ได้รับกำรวิจัยและส่งเสริมให้นำไปใช้
ทั้งในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
5.2 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู
ขั้นวิกฤต
5.4 กำรจัดสรรงบประมำณจ้ำงบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ กิจกรรมครูคลังสมอง
5.5 กำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรคืนครูให้นักเรียน
5.5.1 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูธุรกำรโรงเรียน เดือนละ 15,000 บำท
5.5.2 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูธุรกำรโรงเรียน เดือนละ 9,000 บำท
5.5.3 ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนนักกำรภำรโรง
5.6 กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำตอบแทนจ้ำงนักกำรภำรโรง
5.7 กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำตอบแทนจ้ำงครูอัตรำจ้ำงโครงกำรยกระดับคุณภำพครู
ทั้งระบบครูสำขำขำดแคลน
5.8 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนกำรจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
5.9 กำรจัดสรรงบประมำณค่ำตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
5.10 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
งานนโยบายและแผน
1) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
1.1 วิเครำะห์ ทิศทำงและหรื อยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจั ดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2.3 วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย สภำพแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและประเมินสภำพของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เพื่อจั ดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.5 กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร
2.7 นำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.
2.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.10 วิจัยพัฒนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
2.11 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้ได้ขนำดพอเหมำะและจัดทำแผนพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
2.11 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุ ท ธ์ต ำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน เพื่ อ ปรั บ แผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบ (กศจ.)
3.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
3.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
3.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.10. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
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4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสำนงำนเพื่ อ กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับจังหวัด
4.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.4 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
4.5 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรศึ ก ษำประจ ำปี ข องจั ง หวั ด แล้ ว เสนอต่ อ บริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
บูรณำกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4.6 ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด
4.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
กำรเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1 ศึ ก ษำระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก กำรขยำยชั้ น เรี ย น
และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 โรงเรียนนิติบุคคล
5.6 งำนเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
5.7 กำรเปิดห้องเรีย นพิเศษโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.8 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4. นางวาสนา มุสิกสาร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 38
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
งานข้อมูลสารสนเทศ
1. กำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลตำมโปรแกรมระบบ
บริหำรงำนนักเรียนรำยบุคคล ผ่ำนระบบ Data Management Center : DMC เพื่อใช้ประกอบกำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐำนยำกจน และนักเรียนประจำพักนอน
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2. งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Education Management Information System :
EMIS)
3. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับกำรบริกำรกำรศึกษำสำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำง
ทะเบียนรำษฎร หรือ ระบบ GCODE เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับกรมกำรปกครอง ใช้ในกรณีที่เด็กนักเรียนไม่มีเลข
บัตรประชำชน
4. ระบบฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec)
5. ระบบฐำนข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
6. ประสำนกำรดำเนิน งำนประชำสั มพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ มนโยบำย
และแผนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนทั่วไปทรำบ
7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตำมเวลำและเงื่อนไข
8. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจ ของสำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
9. ออกแบบวิธีกำรนำเสนอ รูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
10. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง
11. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
12. ดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลกำรดำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน ทำงเว็บไซต์ สพป.อบ. 1
13. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ
งานธุรการ
1. งำนสำรบรรณ
1.1 นำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ – ส่ง
หนังสือรำชกำร
1.2 รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนดโดยจัดทำและพัฒนำกำกับดูแลกำรรับ – ส่ง
หนังสือด้วยระบบ Smart Area กลุ่มงำนนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ โดย
- รับงำนจำกกลุ่มอำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ส่งทำงระบบ Smart Area
- เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม เพื่อมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
- รับผิดชอบจัดทำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ
- เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง
- ผู้มีอำนำจพิจำรณำลงนำม
1.3 ตรวจสอบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน และควบคุม
กำรส่ งหนั งสื อรำชกำรจำกกลุ่ มนโยบำยและแผน ไปยังหน่ว ยงำนอื่น และส ำนักงำนงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
1.4 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน
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1.5 ปรับปรุงและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงต่อเนื่อง
2. งำนประสำนงำนและให้บริกำร
2.1 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
2.2 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำย
และแผน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนทั่วไปทรำบ
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร
3. งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำแจ้งต่อบุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
3.4 จัดประชุมและจัดทำรำยละเอียดข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน
4. งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม
4.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
4.2 กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
4.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้
4.4 สรุปและรำยงำนผล
5. งำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ
6. ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มีหน้ำทีก่ ำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำนสูงมำก ในด้ำนงำนส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร งำนส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และงำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำน
อื่ นตำมที่ ได้ รั บมอบหมำย หรื อปฏิ บั ติ งำนในฐำนะผู้ ปฏิ บั ติ งำนที่ มี ประสบกำรณ์ โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำก ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.4 ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
2.1 งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
2.2 งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT)
2.3 งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2.4 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2.5 งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2.6 งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
2.7 งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
3. งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.1 กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
3.2 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.3 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.4 กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.5 กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ
3.6 กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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3.7 กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับกระบวนกำร
ทำงำนของหน่วยงำน เพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำร
3.8 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด
3.9 กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4. งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 จัดทำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของหน่วยงำน
4.2 งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
4.3 งำนติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
4.4 งำนศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์
4.5 งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริกำร
4.6 งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม
4.7 งำนให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
4.8 งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม
4.9 ควบคุม ดูแล กำรประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video Conference
5. งำนประชำสัมพันธ์
5.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของงเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เพื่อแนะนำ ปรับปรุง
กำรพัฒนำระบบและวิธีกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อแนะนำ ปรับปรุงกำรพัฒนำระบบและวิธีกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
5.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำร ปฏิบัติกำรเสนออัตรำกำลังและงบประมำณของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อให้กำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด
5.3 ประสำนงำน สร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร
ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
5.4 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
5.5 ให้กำรบริกำร ด้ำนกำรอบรม เผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรของงำน
ประชำสัมพันธ์ในควำมรับผิดชอบ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
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5.6 ประชำสัมพันธ์ภำรกิจของคณะผู้บริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 1 ทำง website และเครือข่ำย Social Network
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นายอนุพงษ์ สิงห์รา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำง และวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำม
เวลำ และเงื่อนไข
2. จัดทำ และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมภำรกิจ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
3. ออกแบบวิธีกำรนำเสนอในรูปแบบเอกสำร และระบบออนไลน์
4. แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม
5. งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
6. พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. งำนให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด
9. งำนติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
10. งำนให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
11. ควบคุม ดูแล กำรประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video Conference
12. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
13. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร
2. งำนประชำสัมพันธ์
3. งำนให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
7. กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ
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8. กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับกระบวนกำร
ทำงำนของหน่วยงำน เพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำร
9. งำนให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
10. ควบคุม ดูแล กำรประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video Conference
11. ประชำสัมพันธ์ภำรกิจของคณะผู้บริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 1 ทำง website และเครือข่ำย Social Network
12. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นายอนุพงษ์ สิงห์รา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
13. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายปรีชา ทาศิริ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๓
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
๒. ประสำนงำนกับผู้บังคับบัญชำ และบุคลำกรกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑
๓. วำงแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง
และนโยบำยของทำงรำชกำร
๔. กลั่ น กรองกำรเสนองำน และกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ
๕. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
๖. นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ โดยมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๖.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๖.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๗. นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำยสถำนศึกษำที่
๑ (เมือง 1)
๘. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๒๒
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๓ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1–๒ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
3. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
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๔. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
๕. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๘ ,๑๕ (เขื่องใน 1,๘)
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
7.1 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
7.๒ กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
๗.๓ นโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
7.4 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
๗.๕ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. นางจินตนา ดอกพุฒ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๒๙
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓8 โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๗ (เมือง ๗)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
6.2 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6.3 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
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6.4 โครงการเสริม สร้า งคุณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)
6.5 โครงกำรพั ฒ นำนั ก เรี ย นอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพด้ ว ยกำรจั ด ประสบกำรณ์ เ รี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษำ
๖.๖ กำรวิจัยและพัฒ นำต่อยอดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรที่ส่ งเสริมกระบวนกำรคิดวิเครำะห์
สำหรับนักเรียน
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๓๒
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบตั ิงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ 11 (เขื่องใน 4)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๖.2 จัดทำโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School Mis)
6.3 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๖.4 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Home School)
6.5 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
๖.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนำนำชำติ (PISA)
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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๕. นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๗
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำง
รำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ 1๘ (ม่วงสำมสิบ ๓)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6.2 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6.๓ โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ
๖.๔ โครงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning : PBL)
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. นางสาวนุจริญ สมชัย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 61
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
ของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและ
พลศึกษำ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
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5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ 17 (ม่วงสำมสิบ 2)
6. ชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
6.๓ โครงกำรส่งเสริมวินัยนักเรียน
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๗. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๓๖
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๕ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1 – ๔ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
๓. ประสำนงำน วำงแผน กำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขั บเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
๕. รับผิดชอบกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
๖. นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ
๗. นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรจัดทำสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ School Mis
๘. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ ก ำกั บ ติ ดตำมกำรพั ฒนำคุ ณภำพจั ดกำรเรี ยนรู้ ระดั บปฐมวั ย โดยมี ห น้ ำ ที่ แ ละ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
8.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๘.๒ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๙. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๑๖ (ม่วงสำมสิบ ๑)
๑๐. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๑๐.๑ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๑๐.๒ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๐.๓ โครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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๘. นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๕๙
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๕. รับผิดชอบกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (NT)
๖. รับผิดชอบกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (RT)
๗. นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ
๘. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๑๙ (ม่วงสำมสิบ ๔)
๙. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๙.1 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้ำน)
๙.๒ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
๙.๓ ปฏิบัติหน้ำที่กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของธุรกำรกลุ่ม
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. นางสาวอัญชลี ไชยกาล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๙
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๕. กำกับ ติดตำมกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ School Mis
๖. นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ
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๗. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๒๓ (เหล่ำเสือโก้ก ๒)
8. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
8.1 โครงกำรวิจัย พัฒนำเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
8.๒ รับผิดชอบกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA)
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๑๐. นางสาวสวาสฎิพร แสนคา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๕
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๖ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๕ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
๓. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
5. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ ก ำกั บ ติ ดตำมกำรพั ฒนำคุ ณภำพกำรเรี ยนกำรสอนปฐมวั ย โดยมี ห น้ ำ ที่ แ ละ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ ๒,๕ (เมือง ๒,๕ )
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
7.1 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด มอนเตสซอรี่
๗.๒ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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๑๑. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๓๔
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ ๒๑ (ม่วงสำมสิบ ๖)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
๖.๒ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. นางสาวนพวรรณ ชุมพล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๖๐
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำง
รำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ ๑๒ (เขื่องใน ๕)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 แอปพลิเคชั่นนิเทศกำรศึกษำออนไลน์ (Online Supervision)
๖.๒ ผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖.๓ ศึกษำนิเทศก์จิตวิทยำ (นักจิตวิทยำประจำเขตกำรศึกษำ)
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6.๔ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1๓. นางนันท์นภัส ปภินวัช ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๙
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๗ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๖ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
3. ประสำนงำน วำงแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง
และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
5. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ ๖ (เมือง ๖)
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๗.๑ โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๗.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๗.๓ โครงกำรเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All)
๗.๔ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
7.๕ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. นางธนพร คานวน ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๒๐
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
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4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ โดยมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่ ๓ (เมือง ๓)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๖.๑ โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๖.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
6.๓ โครงกำรห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี
6.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งเลขที่ ๒๕
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ 1๓ (เขื่องใน ๖)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรจัดทำและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๖.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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๑๖. นางสาวสุวิจยา มุลทา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๕๘
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๑)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๖.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๖.๓ กำรจัดทำและพัฒนำ เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ
๖.๔ งำนจัดกำรประชุมฯ ของกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1๗. นายสุเมธ มัดธนู ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 39
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๑ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไปรำชกำร
3. ประสำนงำน วำงแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง
และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
5. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
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6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ 14 (เขื่องใน 7)
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
7.1 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพและกำรมีงำนทำ
7.2 งำนประสำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
18. นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 56
มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1 : 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๙ (เขื่องใน๒)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
6.2 โครงงำนคุณธรรม
6.3 งำนกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๖.๔ โรงเรียนวิถีพุทธ
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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1๙. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๖๒
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1 : 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ 24 (ดอนมดแดง 2 )
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ
6.2 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพและกำรมีงำนทำ
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒๐. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๕๒
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ทำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร ก.ต.ป.น.
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๒ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
3. ประสำนงำน วำงแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
5. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
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6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ 22 (เหล่ำเสือโก้ก 1)
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๗.1 โรงเรียนดีประจำตำบล
๗.๒ โรงเรียนประชำรัฐ
๗.3 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๗.๔ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒๑. นางชาลินี ศรีสันต์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๑๘
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ทำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร ก.ต.ป.น.
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ โดยมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูต
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำยสถำนศึกษำที่
1๐ (เขื่องใน ๓)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
6.1 โรงเรียนดีประจำตำบล
๖.๒ โรงเรียนประชำรัฐ
6.3 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๖.๔ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
๒๒. นางฉวีวรรณ วะรงค์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๕๕
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๔ ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๓ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร
๓. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
4. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขั บเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
5. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๒๐ (ม่วงสำมสิบ ๕)
7. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
7.1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน
7.๒ กำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒๓. นางสาววั ช รากร ตระการไทย ตาแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ชานาญการพิ เ ศษ ตาแหน่ ง เลขที่ ๕ ๗
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นี้
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒. ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร
3. ปฏิ บั ติ ก ำรนิ เ ทศ ติ ดตำมและประเมิ นผล โรงเรี ยนในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1: 2023 Model นโยบำยสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๔ (เมือง ๔)
6. รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
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6.1 งำนกำรพั ฒ นำและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้วิ ทยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
6.๒ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ (Coding)
6.๓ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ
๖.๔ โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒๔. นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไปของกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน/หน่วยงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนธุรกำร
๓. ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๔. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕. ดำเนิ น กำรแจ้ งเวีย น ระเบี ย บ กฎหมำย นำเสนอผู้ บังคับบัญชำตำมล ำดับ ส ำเนำแจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้อง
ในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตาแหน่งเลขที่ อ 19
ปฏิบัติงานผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำรพิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะกำรดำเนินกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
งำนบุคคลของหน่วยงำนกำรศึกษำ วินิจฉัยและแก้ปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ ในเรื่องงำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำย
กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในกำรกำหนด
นโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนกำรศึกษำหรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่ งตั้งและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม นอกจำกอำจปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ดั ง กล่ ำวข้ ำ งต้ น ยั งท ำหน้ ำที่ ก ำหนดแผนงำน
มอบหมำยงำนควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตำม ประเมินผลและแก้ไข
ข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนด้วย
2. กำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ เ พื่ อ พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 1 ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เป็นผลดีแก่ทำงรำชกำรและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเป็นทีมได้
3. กำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้คำปรึกษำแนะนำแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้ง กำกับ ติดตำม เสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
3.1. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
3.2 กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
3.3 กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
3.4 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 26
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุม่ งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 3 ในกรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้
2. ควบคุม กำกับ ดูแลพิจำรณำกลั่นกรอง เสนอแนะกำรบันทึกเสนองำนกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและ
กำหนดตำแหน่ง
3. งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำกำลังคน วิเครำะห์ภำรกิจและแผนอัตรำกำลังของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
4. กำรจัดทำมำตรฐำนตำแหน่ง ภำระงำนและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
5. กำรจัดกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค (2)
6. กำรดำเนินมำตรกำรปรับขนำดภำครัฐตำมนโยบำยรัฐบำล (คปร.) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
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ทำงกำรศึ กษำในส ำนั กงำน (บุ คลำกรอื่ นตำมมำตรำ 38ค (2) ศึ กษำนิ เทศก์ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
7. งำนวิเครำะห์ข้อมูลอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. งำนจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. งำนปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
10. งำนจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. งำนเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
12. งำนตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
13. กำรดำเนินกำรมำตรกำรปรับขนำดกำลังคนภำครัฐตำมนโยบำยของรัฐบำล (คปร.)
14. งำนควบคุมและตรวจสอบอัตรำว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
15. กำรดำเนินกำรรำยงำนข้อมูล ของสถำนศึกษำ เพื่อประกอบกำรจัดทำแผนกำรรองรับกำรบรรจุ
นักศึกษำทุนทุกประเภท
16. กำรดำเนินกำรรำยงำนข้อมูล อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษีย ณอำยุ
รำชกำร เพื่อประกอบกำรจัดทำแผนเกษียณอำยุรำชกำร
17. งำนควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ของทุกปี)
18. งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร
19. งำนจัดทำข้อมูลอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
20. งำนจัดทำข้อมูลอัตรำลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร และอัตรำจ้ำง
21. กำรดำเนินกำรรำยงำนข้อมูลอัตรำกำลังลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง และลูกจ้ำงชั่วครำว
ทุกตำแหน่ง
22. กำรถ่ำยโอนบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
23. กำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้ำงประจำ และ กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจำ
24. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางปาณิสรา สิงห์ทอง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 25
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 2 ในกรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้
2. ควบคุม กำกับ ดูแลพิจ ำรณำกลั่นกรอง เสนอแนะกำรบันทึกเสนองำนกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง
3. กำรสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ (รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ)
4. กำรสอบคัดเลื อกหรื อคัดเลื อกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ดำรงตำแหน่งผู้บริ ห ำร
กำรศึกษำ (รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
5. กำรสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ดำรงตำแหน่ง
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ศึกษำนิเทศก์
6. กำรย้ำ ยข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำและ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
7. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
9. กำรขึ้นทะเบียนประกันตน และสิ้นสุดกำรประกันตนของพนักงำนรำชกำรในสังกัด
10. กำรสรรหำบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนรำชกำร
11. กำรดำเนินกำรให้พนักงำนรำชกำร ไปปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ(ย้ำยสถำนศึกษำ)
12. กำรจัดทำ รวบรวมสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
13. กำรรำยงำนข้อมูลพนักงำนรำชกำร
14. กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
15 กำรคัดเลื อกข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อแต่งตั้งหรือเสนอและแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2)
16. กำรช่วยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38
ค. (2)
17. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38
ค. (2)
18. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2)
19. กำรรำยงำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกวันที่ 5 ของเดือน
20. หน้ำที่แทน นางสาวอมรา ทิณพัฒน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
21. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4. นางสาวอมรา ทิณพัฒน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 24
ปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน
2. กำรรับโอน กำรให้โอน
3. กำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
4. กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน
5. กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. กำรดำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนชำนำญ
กำรชำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ทุกสำยงำน
7. ทำหน้ำที่แทน นางปาณิสรา สิงห์ทอง กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
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8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. นางสุธานี วิสุงเร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 22
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มคนที่ 1 ในกรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรได้
2. ควบคุม กำกับ ดูแล พิจำรณำกลั่นกรอง เสนอแนะกำรบันทึก เสนองำนกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ ให้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ มติคณะรัฐมนตรี
มติ ก.ค.ศ. และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
4. งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงทุกกรณี
5. งำนดำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวทุกกรณี
6. งำนจัดทำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
7. งำนตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร/อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ข้ำมหน่วยเบิก
8. งำนจัดทำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจำปี
9. งำนขอรับเงินรำงวัลประจำปี
10. งำนขอรับเงิน พ.ค.ก. และเงิน พ.ส.ร.
11. งำนขอถือจ่ำยเงินพิเศษต่ำง ๆ
12. งำนกันเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำทุกกรณี
13. งำนแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำทุกกรณี
14. งำนโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
15. งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล Human Resource Managements
System (HRMS)
16. กำรจัดทำข้อมูลเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
17. งำนระบบฐำนทะเบียนสมำชิก กบข.
18. กำรขอเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
19. งำนข้อมูลบุคลำกรโปรแกรม P-OBEC
20. หน้ำที่แทน นางรัชสุดา บัวศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
21. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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6. นางรัชสุดา บัวศรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 30
ปฏิบัติงานกลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งำนบริกำร ก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้บริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ และ
ก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 1
2. กำรจัดทำ เก็บรักษำ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง) ผอ.เขต รอง
ผอ.เขต ศึก ษำนิเ ทศก์ ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำแหน่ง บุค ลำกรทำงกำรศึก ษำอื่น ตำม
มำตรำ 38ค (2) ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทุกกรณี
3. กำรลงรำยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในอำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสำมสิ บ ในอำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่ำเสื อโก้ก และข้ำรำชกำรที่ปฏิบั ติง ำน
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
4. กำรรำยงำนข้ำรำชกำรำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำถึงแก่กรรม
5. กำรสมัครและประสำนงำนกำรเป็นสมำชิก กบข.ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำร
ขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่กรรม
6. กำรสมัครและประสำนงำนกำรเป็นสมำชิก กสจ.ของลูกจ้ำงประจำ
7. งำนควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
8. งำนยกเว้นขอรับรำชกำรทหำร
9. งำนขออนุญำตลำอุปสมบท/กำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์
10. กำรขอพระรำชทำนน้ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนหีบศพ
11. งำนเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อ-สกุล ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
12. งำนแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
13. กำรจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ย้ำยไป
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรอื่น
14. งำนรวบรวมสรุป วัน ลำข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ และบัน ทึก ลงในทะเบีย น
ประวัติ (แฟ้มเหลือง) พร้อมรำยงำนวันลำข้ำรำชกำรที่มำช่วยรำชกำรให้ต้นสังกัด
15. งำนดำเนินกำรขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือบัตรเหรียญรำชกำรชำยแดน
16. งำนธุรกำรกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
17. หน้ำที่แทน นางสุธานี วิสุงเร กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
18. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7. นางสุณิชา สุขอุทัย ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 31
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานธุรการ กลุม่ บริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. งำนขอหนังสือรับรองเงินเดือน
3. งำนจัดทำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญ
4. กำรแต่งตั้งกำรรักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
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5. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำม
มำตรำ 38 ค. (2)
6. กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำ
7. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกกรณี
8. งำนดำเนินกำรปรับอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับเพิ่มขึ้นตำมคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
9. งำนขอใช้วุฒิ เพิ่มวุฒิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. งำนตรวจสอบคุณวุฒิ และกำรรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณวุฒิสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. กำรขออนุญำตไปรำชกำรภำยในประเทศ
12. งำนจัดทำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
13. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
8. นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล
2. งำนประสำนงำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มให้ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ
3. งำนดำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลทำง Internet ด้วยระบบ e – office
4. งำนจัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
5. งำนแจ้งเวียนหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6. งำนดำเนินกำรควบคุม เบิกจ่ำยวัสดุเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
7. กำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณของสถำนศึกษำ
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางวิจิตรา สุขสาย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 21
ปฏิบัติงาน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำรฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทุกสำยงำน พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งทุกสำยงำน
(Pre service training)
2. กำรประสำนองค์กรวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำบันกำรศึกษำที่ทำหน้ำที่ผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำบุคคลอย่ำงต่อเนื่องเป็นมืออำชีพ
3. กำรสำรวจ ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยสภำพควำมต้องกำรจำเป็นในกำรฝึกอบรม(Training need)
4. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำม
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. งำนประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและจัดทำข้อมูล
7. งำนโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดพื้นที่กำรปฏิบัติงำนเป็นฐำนด้วยระบบ TEPE Online
8. งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษและ
เชี่ยวชำญ
9. ประกำศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงำน
10. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ประพฤติตำมระเบียบวินัย มำตรฐำน
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
12. กำรฝึกอบรมลูกจ้ำง ประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร
13. งำนโครงกำรพิเศษของ สพฐ.
14. หน้ำที่แทน นางสาวน้าเพชร สิทธิจินดา กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางสาวน้าทิพย์ สิทธิจินดา ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. งำนธุรกำรกลุ่ม
2. ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ
3. พิมพ์เอกสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
4. นำข้อมูลข่ำวสำรลงในเว็บไซด์
5. กำรสรรหำบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
6. กำรดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรไปปฏิบัติงำนที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงำน)
7. กำรจัดทำ รวบรวมสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวทุกตำแหน่ง และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. กำรศึกษำต่อและลำศึกษำต่อทุกประเภทของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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9. กำรขออนุญำตไปอบรม ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. กำรสรรหำบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
11. กำรดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรไปปฏิบัติงำนที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงำน)
12. กำรจัดทำ รวบรวมสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวทุกตำแหน่ง และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
14. กำรดำเนินกำรให้ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำวไปปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ(ย้ำยสถำนศึกษำ)
15. กำรรำยงำนข้อมูลครูอัตรำจ้ำง และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกตำแหน่ง
16. กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนกำหนดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
17. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่รับมอบหมำย
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กลุม่ กฎหมายและคดี
1. นางธัณภัทร กอบคา ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28
ปฏิบัติงานผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่ งลงโทษ กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกลงโทษยื่นคำอุ ทธรณ์
เป็ นหนั งสื อ เสนอต่อผู้ บั งคับบั ญชำพิจำรณำและเสนอแนะต่ อคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
(อกศจ.อุบลรำชธำนี) พิจำรณำต่อไป
2. งำนทะเบียนคุมผู้ถูกดำเนินกำรทำงวินัย คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำร
บริหำรงำนบุคคล และรำยงำนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
3. งำนเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ระเบี ยบ ส ำหรั บข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำในสั งกัด พร้องทั้งทำหน้ำที่เป็นวิทยำกรให้ ควำมรู้ ด้ ำน
กฎหมำย
4. ดำเนินกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรทั้งเรื่องปกติ เรื่องลับ ลับมำก ลับที่สุด หรือเรื่องปกปิด
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
5. งำนวินัยและนิติกำร ส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำง
ชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
6. รับเรื่องร้องเรียน วิเครำะห์ประเด็นร้องเรียน เสนอผู้บังคับบัญชำ กรณีปรำกฏหรือสงสัยว่ำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดมีพฤติกำรณ์หรือกระทำกำรอันอำจเป็น
ควำมผิดทำงวินัย โดยยังไม่มีพยำนหลักฐำน
7. วิเครำะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมำยเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
สั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่ เสนอให้ดำเนินกำรทำงวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ผู้ถูกร้องเรียนกระทำผิดวินัยเพื่อให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรม
8. งำนดำเนินกำรทำงวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงกระทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงหรือวินัยร้ำยแรง ให้เป็นไปตำมกระบวนวิธีที่กฎหมำยกำหนด
รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน วิเครำะห์พยำนหลักฐำน วินิจฉัยข้อเท็จจริงจำกพยำนหลักฐำนและ
ข้อกฎหมำย พิจำรณำและเสนอโทษทำงวินัยต่อผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งกำรหรือมีคำสั่งลงโทษ
9. จัดทำคำสั่งลงโทษทำงวินัย ตำมข้อเท็จจริงและเหตุผลในกำรลงโทษ เสนอผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจลงนำม
ในคำสั่งลงโทษ
10. จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย และกำรลงโทษต่อองค์กรบริหำรงำนบุคคลสำนักงำเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี (อกศจ.อุบลรำชธำนี) คณะกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
11. รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีเหตุคับข้องใจหรือได้รั บกำร
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจำกผู้บังคับบัญชำ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดอุบลรำชธำนี (อกศจ.อุบลรำชธำนี) พิจำรณำ
12. ให้คำปรึกษำแนะนำข้อกฎหมำย กรณีสถำนศึกษำในสังกัด เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด และผู้บังคับบัญชำรวมทั้งองค์กรบริหำรงำนบุคคลหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
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13. ให้ควำมเห็นและดำเนินกำรด้ำนกำรจัดทำนิติกรรมสัญญำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กับบุคคลภำยนอกหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14. งำนด้ำนคดีของรัฐ กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนในสังกัดถูกฟ้องคดีปกครอง คดีแพ่งหรือคดีอำญำ
ทำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนคดีกับพนั กงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และศำลจัดทำคำให้ กำรแก้ฟ้องคดีปกครอง
กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐถูกฟ้องคดีปกครอง
15. งำนบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ หรือคำสั่งของศำล ดำเนินกำรสืบหำหลักทรัพย์ ลูกหน้ำตำมคำพิพำกษำ
กรณี หน่ วยงำนของรั ฐ เป็ น เจ้ ำหนี้ ตำมค ำพิ พำกษำ ประสำนงำนกั บพนั กงำนบั งคั บคดี ในกำรยึ ดทรั พย์ ลู กหนี้
ตำม
คำพิพำกษำ รับมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรบังคับคดี กรณีหน่วยงำนของรัฐเป็นเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ
16. งำนดำเนินกำรมำตรกำรทำงปกครอง ดำเนินกำรบังคับตำมคำสั่งทำงปกครอง กรณีหน่วยงำนของรัฐออก
มำตรกำรทำงปกครองต่อบุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกมำตรกำรทำงปกครอง
17. งำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำมที่ได้รับมอบหมำย กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีข้อพิพำทกับบุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วยกัน
18. งำนควำมรับผิดในทำงละเมิด ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหำผู้รับผิดทำงละเมิด กรณีข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทำละเมิด หรือเหตุละเมิดเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำรวินิจฉัยและเสนอ
ควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำในประเด็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรับผิดทำงละเมิดและชดใช้ค่ำเสียแก่ทำงรำชกำรหรื อ
ผู้เสียหำยหรือไม่ และจัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรต่อส่วนรำชกำรและกระทรวงกำรคลัง
19. กำรรำยงำนสถิติข้อมูลด้ำนวินัย และกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เสนอผู้บังคับบัญชำ
20. กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร กำรจัดทำหนังสือรำชกำร และกำรโต้ตอบหนังสือรำชกำรให้ยืมหนังสือรำชกำร
จัดทำรำยงำนกำรประชุม งำนเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรจัดทำระเบียบงำนสำรบรรณ สรุปรำยงำนผู้บังคับบัญชำจัดทำและ
สนับสนุนกำรจัดทำเอกสำร คู่มือ และจัดทำสรุปรวบรวมเอกสำรอื่น ๆ กำรจัดทำระเบียบ คำสั่ง ประกำศสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
21. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2.นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว ตาแหน่งเจ้าพนักงานราชการ ตาแหน่งเลขที่ 47
มีหน้าที่ปฎิบัติงานในกลุ่มกฎหมายและคดี และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งำนธุรกำรกลุ่มงำนกฎหมำยและคดี
2. ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ
3. พิมพ์เอกสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
4. นำข้อมูลข่ำวสำรลงในเว็บไซด์
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางพิศมัย สุขรักษา นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 39
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
กำกับ ควบคุม ดูแล แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนวิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญ
งำนสูงมำกในด้ำนวิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำน
สูงมำกในด้ำนวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. ควบคุม กำกับดูแลและตรวจพิจำรณำงำนในกลุ่มให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยข้อบังคับ
นโยบำยและแบบธรรมเนียมทำงรำชกำร
2. กำกับแผนงำน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นตำมภำรกิจงำนที่รับผิดชอบในกลุ่มก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรหรือลงนำม
3. วิเครำะห์ วิจัย ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ข้อมูลและสถิติกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำงำนและกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนตำมกรอบภำรกิจของกลุ่ม และภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเผยแพร่แก่สถำนศึกษำ
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ผู้ปฏิบัติ
4. งำนควำมมั่นคงของชำติ และกำรตรวจหอพัก สถำนประกอบกำร
5. ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและวัฒนธรรม
6. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี งำนยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชำวบ้ำนระดับจังหวัด
7. งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน และสภำนักเรียนเด็กเยำวชนในสภำศึกษำ
8. งำนกำรสอบธรรมศึกษำประจำปี
9. งำนประสำนงำนมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์
10. งำนทุนทุกประเภท ยกเว้น ทุน กยศ.
11. คัดเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่นต่ำง ๆ
12. กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
13. งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำของนักเรียน
14. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรของสถำนศึกษำหน่วยงำน
15. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำริกำ ชำยผำ และนำงอรอุมำ คำสุข กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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2. นางสาริกา ชายผา นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 41
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ มี ป ระสบกำรณ์ โดยใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ แ ละ
ควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ลำดับที่ 1 ในกรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้
2. งำนจั ดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริข องพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำ อยู่หั ว และ
พระบรมวงศำทุกพระองค์
3. งำนขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
4. งำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ITA
5. งำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ITA (โรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบล)
6. งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี
7. งำนโครงกำรบริจำคโลหิต
8. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ในสถำนศึกษำ
9. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงพิสมัย สุขรักษำ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3 .นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 42
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรศึ กษำ
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ มี ป ระสบกำรณ์ โดยใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ แ ละควำมช ำนำญงำนสู ง ในด้ ำ น
วิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2. งำนกำรประเมินนักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
3. โครงกำรโรงเรียนสีขำว
4. โครงกำร To Be Number One
5. โครงกำรคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน (CCT)
6. งำนกำรดำเนินกำรบำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด
7. งำนป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษำ
8. งำนป้องกันและแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์
9. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ และ นำงสำวสุนิสำ ขำพลับ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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4. นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 43
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิบั ติงำน โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ มี ป ระสบกำรณ์ โดยใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ แ ละควำมช ำนำญงำนสู ง ในด้ ำ น
วิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. งำนโครงกำรอำหำรกลำงวันและโครงกำรโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
2. โครงกำรอำหำรเสริม (นม)
3. โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษำ
4. โครงกำรพัฒนำระบบน้ำดื่มสะอำดในโรงเรียน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอำหำร แก้ไข
ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร
5. โครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี
6. โครงกำรพัฒนำสติปัญญำเด็กไทย
7. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชำติ
8. งำนขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร
9. งำนโครงกำรว่ำยน้ำเพื่อชีวิตรอด ภำคฤดูร้อน
10. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะและสำนักงำนปลอดขยะ
11. โครงกำรพัฒนำส้วมสุขสันต์
12. โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ,งำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,งำนอนุรักษ์
พลังงำนลดภำวะโลกร้อน
13. งำนทันตกรรมนักเรียนในสถำนศึกษำ
14. งำน อย.น้อย และกำรคุ้มครองผู้บริโภค
15. งำนป้องกันและควบคุมโรคต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ
16. งำนคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภำพจิตในเด็ก 6 – 15 ปี
17. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงลำวัลย์ฉวี ศรีงำม และนำงทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
18. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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5. นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 44
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะ
ผู้ ป ฏิบั ติงำนที่มี ป ระสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสู ง ในด้ ำ น
วิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. งำนนโยบำยกำรรับนักเรียน
2. นิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบตำม
อัธยำศัยและกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. งำนศูนย์เฝ้ำระวังเด็กออกกลำงคัน ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำเด็กออกกลำงคัน
4. งำนกำรรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
5. งำนจัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)
6. งำนส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น นั ก เรี ยนในโครงกำรจัด สอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น ตำมโครงกำรพั ฒ นำ
อัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (สสวท.)
7 โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
8. งำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. งำนถ่ำยโอนสถำนศึกษำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงลำวัลย์ฉวี ศรีงำม และ นำงสำวเพ็ญประภำ บรรเทำ กรณีบุคคลดังกล่ำว
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
6. นางปริยา งามโรจน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 45
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิ บั ติ ง ำน โดยต้ อ งก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง ำน โดยใช้ ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำนธุร กำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนด้ำนธุรกำรหรือบริกำรทั่วไป
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่รับได้รับมอบหมำย
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนกำร รับ - ส่งหนังสือหนังสือตำมระบบรำชกำรทำง internet ด้วยระบบปฏิบัติกำร ระบบ SMART
OBEC และ ระบบ SMART AREA (AMSS++)
3. ตรวจสอบและควบคุมกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็บไซต์ของกลุ่ม
4. งำนเกี่ยวกับหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมำย นำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
5. ออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้ เหมำะสมและสอดคล้ องกับระบบงำน สำรบรรณของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
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6. งำนกำรจัดซื้อ/เอกสำรหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน (แบบ ปพ.)
7. จัดทำทะเบียนคลุมเอกสำรหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน
8. กำรขออนุญำต เปิด – ปิด สถำนศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
9 งำนทัศนศึกษำดูงำนของนักเรียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
10. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงศศินิภำ อำภำวงศ์ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๘. นางศศินิภา อาภาวงศ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิ บั ติ ง ำนโดยต้ อ งก ำกั บ ดู แ ล แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ร่ ว มงำน โดยใช้ ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำ นธุรกำรสำรบรรณ หรือบริห ำรทั่ว ไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนด้ำนธุรกำรหรือบริกำรทั่วไป
ปฏิบัติงำนอืน่ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2. งำนประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและบันทึกรำยงำนกำรประชุม
3. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงำน ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4. งำนกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติและกำรต่อวีซ่ำ (VISA)
5. งำนโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนนำนำชำติ
6. งำนอำสำสมัครชำวต่ำงชำติ
7. งำนกำรจำหน่ำยติดตำมสอบถำมกำรย้ำยสถำนศึกษำของนักเรียน
8. กำรขออนุญำตเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม
9. ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
10. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงปริยำ งำมโรจน์ และ นำงอรอุมำ คำสุข กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้
11. งำนอื่น ๆ ที่มีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
8. นางอรอุมา คาสุข ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ เช่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 2 – 5 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 29 สถำนศึ ก ษำเอกชน สถำบั น อำชี ว ศึกษำ
เทศบำลนครอุบลรำชธำนี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ฯลฯ
2. กำรขอรับ พระรำชทำนเหรีย ญลู กเสื อสดุดี ขอเข็มลูกเสื อบำเพ็ญประโยชน์ กำรขอพระรำชทำน
เหรี ย ญลู ก เสื อ สรรเสริ ญ กำรขอมี ต ำแหน่ ง ทำงลู ก เสื อ กำรคั ด เลื อ กผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ ดี เ ด่ น กำรขอ
พระรำชทำนเหรียญลูกเสือยั่งยืน
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3. กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 2 ,3 ท่อน และ 4 ท่อน
4. กำรขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรมผู้บังคั บบัญชำลูกเสือชั้นควำมรู้ทั่วไป ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ขั้นควำมควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.C.)
5. จัดเตรียมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ วันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี
6. จัดเตรียมงำนวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ วันที่ 25 พฤศจิกำยน ของทุกปี
7. เก็บเงินค่ำบำรุงลูกเสือประจำปี
8. งำนยุวกำชำด กำรจัดตั้งหมู่ยุวกำชำดในสถำนศึกษำ
9. รำยงำนกิจกรรมลูกเสือประจำปี และรำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น (สพฐ.)
10. กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
11. กำรจัดทำแผนพัฒนำค่ำยลูกเสือจังหวัดอุบลรำชธำนี
12. กำรดูแลค่ำยลูกเสือจังหวัดอุบลรำชธำนี และบันทึกสถิติกำรใช้ค่ำยลูกเสือแต่ปีงบประมำณ
13. กำรขอรับกำรตรวจขั้นที่ 5 ชั้นปฏิบัติกำรเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 2 ท่อน
13. งำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำหมอบหมำย
9. นางสาวสุนิสา ขาพลับ พนักงานราชการ ตาแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีหน้ารับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิบัติงำนช่วยเหลือและให้คำปรึกษำ นักเรียนให้ประสบควำมสำเร็จในด้ำนกำรศึกษำ สังคม และอำรมณ์
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทำงำนร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อส่งเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในกำรเรียนรู้ รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียนยิ่งขึ้น ตำม
ลักษณะงำนทั้ง 4 ด้ำน คือด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรประสำนงำน ด้ำนกำรบริกำร งำนอื่น ๆ
1. งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. งำนประสำนงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.)
3. งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือนักเรียน งำนป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชน
5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วิชำกำรจิตวิทยำ วิชำกำรที่เกี่ยวข้องให้ครู นักเรียนในสถำนศึกษำ
6. งำนป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชน
7. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงศศินิภำ อำภำวงศ์ กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
8. งำนอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. นางกฤษณา กฤตาคม ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 8
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบั ติงำนในกำรกลั่ น กรองงำน เสนอควำมเห็ น ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2. ปฏิบัติงำนในฐำนะ “หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ” ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด้วยกำรจั ดซื้ อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖o ข้อ ๔ วรรคสอง
3. กำหนด แผนงำน มอบหมำยงำน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุง
แก้ไข ติดตำม ประเมินผล แก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน
4. ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ มอบหมำยงำน กำรวินิจฉัย สั่งกำร ตัดสินใจกำหนดนโยบำย
วำงแผน ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตำม กำหนดวิธีดำเนินงำนเพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรตลอดจน กำรประสำนงำน สำมำรถปฏิบัติงำน
เป็น
ทีมงำนได้
5. ทำหน้ำที่วำงแผน กำหนดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ กำรทำงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
6. บริกำรสนับสนุนส่งเสริมประสำนงำนและอำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ
7. บริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเป็นไปด้วย
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่ำ
8. เสนอควำมเห็น ให้คำปรึกษำ ติดต่อ ประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำประเมินผล
งำนเสนอแนะประเมินผลงำนวิเครำะห์และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบกำรจัดทำโครงกำร วิเครำะห์ สภำพปัจจุบัน
ปัญหำ และแนวโน้มของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ
9. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเงินนอกงบประมำณ กำรให้ยืม กำรจัดทำทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณ ทะเบียนคุมลูกหนี้ กำรรำยงำน เพื่อตรวจสอบ และรวบรวมเอกสำรส่งบัญชี
10. บริ ห ำรควบคุมกำรดำเนิน กำรตำมระบบกำรบริ ห ำรกำรเงิน กำรคลั งภำครัฐ ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางรัตนา แก้วเนตร ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 9
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนแทนผู้อำนวยกำรกลุ่มบริห ำรงำนกำรเงินและสิน ทรัพย์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 1
2. เสนอควำมเห็น ให้คำปรึกษำ ติดต่อ ประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำประเมินผล
งำนเสนอแนะประเมิน ผลงำนวิเ ครำะห์แ ละปฏิบัติง ำนได้อ ย่ำ งมีร ะบบกำรจัดทำโครงกำร วิเครำะห์ สภำพ
ปัจจุบัน ปัญหำ และแนวโน้มของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ
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3. จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำร เงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
ตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร
5. บันทึกรับและจ่ำยเงินนอกงบประมำณ(เงินโครงกำรต่ำง ๆ) และตรวจสอบควำมถูกต้อง ในระบบ GFMIS
6. ตรวจ Statement บัญชีธนำคำรจำกระบบ GFMIS และบัญชีเงินระบบ GFMIS
7. ดำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับ
ระบบบัญชีมือ
8. จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำกธนำคำร
9. จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนรับ/ ด้ำนจ่ำย /ด้ำนทั่วไป จัดทำทะเบียนคุม
10. จัดเก็บเอกสำรหลักฐำน งบเดือน ตำมวันจ่ำยเงิน
11. จัดทำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน เงินในงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
12. ตรวจสอบควำมถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
13. กำรเก็บรักษำเงินตลอดจนกำรบันทึกกำรนำเงินส่งคลังตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
14. บริหำรและควบคุมกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางกฤษณา กฤตาคม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 10
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 2
2. เสนอควำมเห็นให้คำปรึกษำ ติดต่อประสำนงำน กำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำประเมินผลงำน
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบ
3. เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
4. จัดทำรำยงำนข้อมูลของบ้ำนเช่ำหรือข้อมูลกำรเช่ำซื้อ
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงิน กบข.
6. ขอรับเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ทุกกรณีตลอดจนประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้ำง
7. ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดทำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำ (กสจ.)
8. ขอรับเงินทำขวัญกรณีข้ำรำชกำรได้รับอันตรำย
9. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของข้ำรำชกำร
และผู้รับบำนำญ
10. ออกหนังสือรับรองกำรเปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิก ของข้ำรำชกำรบำนำญ
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11. เบิกเงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ และกำรขอรับเงินทำขวัญกรณีลูกจ้ำงประจำได้รับอันตรำย
และเบิกเงินช่วยพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ถึงแก่กรรม
12. นำยทะเบียนระบบบำเหน็จบำนำญ ( e- pension )
13. นำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐของผู้รับบำนำญ
14. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดและรำยงำนเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
15. แจ้งกำรโอนเงินประจำงวดส่วนจังหวัดให้สถำนศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
16. กำรกัน เงิน ไว้เบิ กเหลื่ อมปี และขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS ดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบกลำง ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
17. บริห ำรและควบคุม กำรดำเนิน กำรตำมระบบกำรบริห ำร กำรเงิน กำรคลัง ภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
18. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางรัตนา แก้วเนตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
19. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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4. นางสาวน้าอ้อย วิจิตร ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 11
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เสนอควำมเห็นให้คำปรึกษำ ติดต่อประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำ ประเมินผลงำน
วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบ
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับเงินทดรองรำชกำร, กำรยืม, กำรรำยงำน, กำรจัดทำทะเบียนเงินทดรอง
รำชกำร, ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร
3. เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจำ,ข้ำรำชกำรบำนำญ
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
4. เบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร (ในส่วนของสำนักงำน)
5. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
6. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางปวีณา ศรีโชค กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. นางทัศนีย์ นามสละ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 12
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เสนอควำมเห็นให้คำปรึกษำ ติดต่อประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำ ประเมินผลงำน
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบในระบบ (GFMIS)
2. วำงฎีกำเบิกเงินงบดำเนินงำนหมวดค่ำตอบแทนใช้สอย (ในส่วนสำนักงำน)
3. วำงฎีกำเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบลงทุนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร
4. เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ยื ม รำชกำรและจั ด ท ำทะเบี ย นคุ ม สั ญ ญำลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ,ล้ ำ งลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ใน
งบประมำณ
5. เบิกจ่ำยชดใช้เงินทดรองรำชกำร
6. เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม,ประชุม ของโรงเรียนและสำนักงำน
7. เบิกจ่ำยค่ำประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
8. เบิกจ่ำยค่ำปรับ กรณีผิดสัญญำจ้ำง สัญญำซื้อ - ขำย
9. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ และหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
10. กำรกัน เงิน ไว้เบิ กเหลื่ อมปี และขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS ดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบกลำง ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
11. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12. ปฏิบัติหน้ำที่แทนนางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตรกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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6. นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 13
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เสนอควำมเห็ นให้ คำปรึกษำติดต่ อประสำนงำนให้ควำมรู้ อบรมสั มมนำ ประเมินผลงำน
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบในระบบ GFMIS
2. กำรจ่ ำยเงิ น ของส่ วนรำชกำรผ่ ำนระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ( KTB Corporate Online ) และ
กำรจัดทำทะเบียนคุม
3. เขียนเช็ค–จ่ำยเช็คเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ และเงินงบประมำณเบิกแทนกัน/เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูและนำฝำกธนำคำรในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำทะเบียนคุมเช็ค/
ทะเบียนจ่ำยเช็คเงินงบประมำณ/นอกงบประมำณ/เงินทดรองรำชกำร
4. จัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรโอนเงินที่จ่ำยประจำเดือนทุกรำยกำรและ กำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ทุกประเภท ทุกงบรำยจ่ำยและประสำนงำนกับธนำคำรที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน / ใบสำคัญ
ประจำวันส่งงำนบัญชี
5 . จั ด ท ำรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นและค่ ำ จ้ ำ งประจ ำกำรหั ก ณ ที่ จ่ ำ ย เพื่ อ
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิ
6. เบิกเงินเดือนประจำเดือน/เบิกเงินค่ำจ้ำงประจำและเงินเพิ่มที่เบิกควบกับเงินเดือน
7. จั ด ท ำรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นและค่ ำ จ้ ำ งประจ ำ กำรหั ก ณ ที่ จ่ ำ ยเพื่ อ
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิ
8. ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
9. เบิกเงินเดือนและเงินเพิ่มเงินเดือนประจำเดือนกรณีข้ำรำชกำรย้ำยมำ (แบบ 5110)
10. จัดทำรำยละเอียดงบหน้ำแสดงกำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำเพื่อขออนุมัติจ่ำย
11. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บเอกสำรกำรโอนเงินรำยตัวในงำนที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ
12. ออกหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ 5110)
13. เบิกเงินค่ำตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้นและโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิ์
14. กำรเบิกเงินประจำตำแหน่ง และค่ำตอบแทนรำยเดือน
15. กำรเบิกจ่ำยเงินปรับวุฒิ ปรับพอก ปรับระดับ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
ทุกกรณี
16. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
17. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางทัศนีย์ นามสละกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
18. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

72

7. นางปวีณา ศรีโชค ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ15
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เสนอคำเห็นให้คำปรึกษำ ติดต่อประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำ ประเมินผลงำน
วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบ
2. จั ดทำทะเบี ย นคุ มเงิน งบประมำณเบิกแทนกัน พร้อ มจัด ทำรำยงำน
3. กำรรั บ จ่ ำยเงิ น ประกั นสั ญญำ กำรน ำส่ ง น ำฝำกเงิ นบ ำรุ งกำรศึ กษำและจั ดท ำทะเบี ย น
คุมเงินฝำกคลัง
4. รำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังทุกเดือน
5. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบเงินอุดหนุน
6. เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวทุกประเภทและเงินที่จ่ำยควบ (ประกันสังคม) สรุปยอดหักเงิน
ชำระหนี้หน่วยงำนทุกรำยกำรประจำเดือน เพื่อขออนุมัติจ่ำย
7. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวให้เจ้ำหน้ำที่ เขียนเช็คและเจ้ำหน้ำที่
โอนเงิน
8. ดำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินประจำวันประเภท รำยได้แผ่นดิน/เบิกเกินส่งคืน
เงินนอกงบประมำณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
10. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11. วำงฎีกำเบิกเงินงบดำเนินงำนหมวดวัสดุ ในส่วนสำนักงำนจัดซื้อ
12. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางสาวน้าอ้อย วิจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
8. นางพวงผกา บุตรน้อย ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 17
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในฐำนะ”เจ้ำหน้ำที่”ตำมพระรำชบัญญัติกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัส ดุ
ภำครัฐพ.ศ.2560 ตำมมำตรำ 4
2. เสนอควำมเห็น ให้คำปรึกษำ ติดต่อ ประสำนงำนกำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำประเมินผล
งำนเสนอแนะประเมินผลงำนวิเครำะห์และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบกำรจัดทำโครงกำร วิเครำะห์ สภำพปัจจุบัน
ปัญหำ และแนวโน้มของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ
3. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หำพั ส ดุ ตำมสั ญ ญำซื้ อ สั ญ ญำจ้ ำ ง ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ วิ เ ครำะห์
ทำควำมเห็น พิจำรณำ วินิจฉัยสั่งกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำจัดซื้อพัสดุ กำรกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพของพัสดุ ศึกษำ
เครำะห์ วำงระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ
4. ฝึก อบรมเผยแพร่ค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ หลัก กำรและวิธ ีก ำรของงำน ในควำม
รับผิดชอบให้คำปรึกษำ แนะนำและเป็นวิทยำกรตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งำนกำรดำเนิน กำรตำมพระรำชบัญ ญัติที่ร ำชพัส ดุ และกำรจัด ทำข้อ มูล กำรดำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ เกี่ยวกับกำรดูแลบำรุงรักษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์เสนอควำมเห็นให้
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คำปรึกษำ ติดต่อประสำนงำน กำรให้ควำมรู้ อบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้และวิธี กำรของงำน กำรประเมินผลงำน
เสนอแนะประเมินผลงำน วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบ แนะนำกำรปฏิบัติงำน
6. กำรจัดเก็บ รักษำ และกำรเบิกจ่ำยวัสดุคลังพัสดุ และจัดทำบัญชีวัสดุ
7. กำรรำยงำนกำรก่ อหนี้ผู ก พัน กำรต่อ สั ญญำ กำรเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขสั ญ ญำ เบิกจ่ำยเงิ น
งบลงทุน ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำรและจัดทำทะเบียน คุมหลักฐำนกำรเบิกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ ำ ง งบลงทุ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐพ.ศ.2560 ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร ในส่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี
เขต 1
9. ตรวจหลักฐำนเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งบลงทุน ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ในส่วนของสำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัด
10. บริ ห ำรและควบคุ มด ำเนิ นกำรตำมระบบกำรบริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั งภำครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS )
11. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางสุมณฑา วงศ์มั่นกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
12. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
9. นางสุ ม ณฑา วงศ์ มั่ น ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ ช านาญงาน ต าแ หน่ ง เลขที่ อ 18
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในฐำนะ”เจ้ำหน้ำที่”ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตำมมำตรำ 4
2. เสนอควำมเห็ นให้คำปรึ กษำ ติดต่อประสำนงำน กำรให้ควำมรู้ อบรมสั มมนำประเมินผลงำน
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบในระบบ (GFMIS) ในส่วนของงำนพัสดุ
3. กำรจั ดหำจั ดซื้อ ตรวจรั บ เก็บรักษำ เบิกจ่ำย จัด ทำทะเบียนพัสดุกำรประมูลว่ำจ้ำง ค้นคว้ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพ ให้คำปรึกษำ
แนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงำนพัสดุ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ พิจำรณำ
ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ
4. ควบคุมตรวจสอบกำรดำเนินกำร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับกำรจัดหำกำรรำยงำน กำรก่อหนี้ผูกพัน ทำสัญญำ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำ
รำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงซ่อมในรำยงำนซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงำน /ยำนพำหนะ /วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ งบดำเนินงำน ทุกแผนงำน/งำน/โครงกำร
5. วำงฎีกำเบิกเงินงบดำเนินงำนหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุโรงเรียน
6. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณและหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
7. ตรวจหลักฐำนเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
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ภำครัฐ พ.ศ.2560 งบดำเนินงำน ในส่วนของสำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัด
8. สร้ำงใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS ทุกแบบงำน/โครงกำร
9. สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในส่วนของงำนพัสดุ และงำนบัญชี
10. กำรจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ของทำงรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดและกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ตำมระเบียบฯ พัสดุ
11. จัดซื้อวัสดุสำนักงำน/โครงกำร งบดำเนินงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560 ของ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 และจัดทำใบสั่งซื้อในระบบ webonline
12. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ – เบิก – จ่ำย และกำรรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน
14. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางพวงผกา บุตรน้อย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
10. นายเสงี่ยม พวงสุข ตาแหน่ง ครู คศ. 3 ช่วยราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทำหน้ ำที่โปรแกรมเมอร์( Programmer) เพื่อดูแลวำงระบบโปรแกรมกำรเบิ กจ่ำยเงินเดื อ น/
เงินสวัสดิกำร/เงินบำนำญ/เงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว โปรแกรมกำรเขียนเช็คเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ/
เงินทดรองรำชกำรให้กับหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/และหน่วยงำนที่ขอควำม
อนุเครำะห์โปรแกรม กำรโอนเงินเข้ำบัญชีรำยตัว ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, ลูกจ้ำงประจำ,ลูกจ้ำง
ชั่วครำว นำส่งข้อมูลโอนเงินรำยตัวทุกประเภทให้กับธนำคำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรำยกำรเงินเดือนข้ำรำชกำรบำนำญ หักเงินชำระหนี้และส่งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชี กลำง
(ข้ำรำชกำรบำนำญ)
3. สรุปยอดหักเงินชำระหนี้หน่วยงำนทุกรำยกำรประจำเดือนผู้รับบำนำญ เพื่อขออนุมัติจ่ำย ส่ง
กรมบัญชีกลำง ทุกสิ้นเดือน (ยกเว้นงำนธุรกำร)
4. ส่งข้อมูลแจ้งรำยละเอียดเงินเดือน/ค่ำจ้ำงข้ำรำชกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ทุกสิ้นเดือน ( กรมบัญชีกลำง )
5. จัดทำรำยละเอียดข้อมูล กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของข้ำรำชกำรบุคลำกร ทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจำเพิ่มเติม ในเดือนมกรำคมของทุกปี และรำยงำน ภ.ง.ด. 9ก พิเศษ ต่อสำนักงำนสรรพำกรจังหวัด
ประจำปี (เดือนกุมภำพันธ์) ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กับข้ำรำชกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว และจัดส่งข้อมูลแจ้งรำยละเอียดหนังสือรับรองหักภำษี ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,ลูกจ้ำงประจำ,ลูกจ้ำงชั่วครำว ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ทุกปี
6. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
7. จัดส่งข้อมูลหนี้ของข้ำรำชกำรและลู กจ้ำงประจำให้ กับ สพฐ.และกรมบัญชีกลำงในระบบ
จ่ำยตรง
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8. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
11. นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตาแหน่งเลขที่ 33399
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ประสำนงำนโอนเงินงบประมำณและนอกงบประมำณให้กับธนำคำรและนำเงินสด/เช็คประเภท
เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินรำยได้แผ่นดิน นำส่งที่ธนำคำรประจำวัน
2. ประสำนงำนนำส่งเช็คชำระหนี้ธนำคำร/สหกรณ์ออมทรัพย์/หน่วยงำนอื่น ฯลฯ ทุกวันสิ้นเดือน
ของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/ผู้รับบำนำญ
3. ดำเนินกำรลงรับทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกเงินงบประมำณ
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์อุบลรำชธำนี (ฌ.ส.อ.)
5. ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
6. ดำเนิ น กำรออกใบเสร็ จรับเงินประจำวันประเภทรำยได้แผ่ นดิ น/เบิกเกินส่ ง คืน/เงิ นนอก
งบประมำณในส่วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นเงินบำรุงกำรศึกษำ/เงินประกันสัญญำ)
7. นำเงินสด/เช็คฝำกธนำคำรและนำเงินส่งคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นกำรนำส่งด้วยระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8. สรุปยอดหักเงินชำระหนี้หน่วยงำนทุกรำยกำรประจำเดือนของข้ำรำชกำรครูบุค ลำกรทำง
กำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำรำยละเอียดของข้ำรำชกำร
10. เบิ กจ่ ำยเงิ นและจั ดท ำทะเบี ยนคุ มงบประมำณ/หลั กฐำนขอเบิ กสวั สดิ กำรค่ ำรั กษำพยำบำล
ของข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจำ,ข้ำรำชกำรบำนำญ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
11. เบิก จ่ำ ยเงิน ค่ำ ตรวจสุข ภำพประจ ำปี ให้โ รงพยำบำล/ศูน ย์บ ริก ำร ส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ
ข้ำรำชกำรครู/ลูกจ้ำงประจำ/ข้ำ รำชกำรบำนำญ) และออกหนังสือรับรองกำรมีสิ ทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำล
(คนไข้ใน) ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/ข้ำรำชกำรบำนำญ และจัดทำทะเบียนคุม เงิน งบประมำณ และทะเบีย น
คุมหลักฐำนขอเบิ ก
12. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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12. นางสาวนิโลบล โยธา ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สร้ำงรหัสสินทรัพย์ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้ำง
2. ล้ำงพักสินทรัพย์ทุกรำยกำร พักครุภัณฑ์ , พักสิ่งปลูกสร้ำง
3. ดำเนินกำรตัดจ่ำย ผ่ำนระบบ GFMIS
4. บันทึก – นำส่งเงิน ผ่ำนระบบ GFMIS
4.1 รำยได้แผ่นดิน
4.2 เบิกเกินส่งคืน
5. Admin กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
6. ปฏิบัติตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
7. ปริ้นเอกสำร รำยงำน กำรรับ – นำส่ง Transaction Code ZFI_CASHBAL
เพื่อเสนอผู้มีอำนำจตรวจสอบรำยงำน
8. ปริ้นเอกสำร รำยงำนกำรสรุปกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนTransaction Code
ZFI_RPTW01 เพื่อเสนอผู้มีอำนำจตรวจสอบรำยงำน
9. ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ( AMSS++ )
10. ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
................................................
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