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พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 5 กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ
กฎหมาย ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา 6 ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
(1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วย  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ก าหนดหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท า
หน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท า
หน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรา 18 สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นใน 

/เรื่องหนึ่งเรื่องใด... 
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เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ คณะกรรมการ
ก็ได้ 

หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

  มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง 
ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น ด้วย 
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราช กิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรณีที่
สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ ก าหนดให้สถานศึกษาแห่ง
นั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การจัด
การศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอื่นตามสภาพ การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ขยายการบริการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนได 
  มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอ่ืน  
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (1) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของ

แต่ ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแบ่ง
ส่วนราชการภายในตาม (2) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสอง
และวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้  
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา  

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

/(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน... 
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(4) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการ
เฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรือ
อนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการ เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามท่ี ผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
ความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

/เรื่องหนึ่งเรื่องใด... 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2.วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

/(10) กลุ่มกฎหมาย... 
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(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
    (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
     (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน 

     ราชการใดโดยเฉพาะ 
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา    
     แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

     (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
     (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

/(ค) ด าเนินงาน... 
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     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
     (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
     (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร 

    สินทรัพย์ 
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
     (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ 
องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนการ 
อบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
     (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจ าตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ 
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ  
     (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
     (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

    จรรยาบรรณ 
     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

/(ค) วิจัย... 
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     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
     (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
ละตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา 
     (จ )  ส่ ง เสริ มการจั ดการศึ กษาส าหรั บผู้ พิ การ  ผู้ ด้ อย โอกาส  และผู้ มี คว ามสามารถ พิ เศษ 
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 
     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
    (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  
     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

/(ค) ด าเนินงาน... 
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     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
     (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
     (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
     (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
     (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
     (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ค าสั่ง... 
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/1. นายถาวร... 
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1.  นายถาวร คูณิรัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1  ต าแหน่งเลขที่ 1 

มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับอ านาจตามมาตรา ๒๔ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

  ๑. การบริหารงานและการจัดการศึกษา  โดยวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผล   

การจัดการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพิเศษ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน ประสานส่งเสริมการจัด

การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน สนับสนุน บุคคล ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 

 2. การพัฒนางานวิชาการ  โดยการส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศ  การวิเคราะห์  วิจัย ประสานงาน

ด้านวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเครือข่ายด้านการศึกษา การจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 3. การบริหารงานบุคคล โดยการวางแผนและด าเนินการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุและ

แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออก

จากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานการศึกษา

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. การบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งการวิเคราะห์จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน เขตพ้ืนที่

การศึกษา 

 5. การบริหารงานทั่วไป จัดระบบงานธุรการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารและพัฒนา

องค์กร การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา การจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งาน

ยานพาหนะ  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

งานสัมพันธ์ชุมชน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 6. ประสานส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม     

การเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

 7. บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 

/8. บังคับบัญชา... 
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 8. บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ ส านักงานลูกเสือจังหวัดและส านักงานลูกเสือ                   

เขตพ้ืนที่การศึกษาและด าเนินงานตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

 9. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาล  เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีกฎหมายก าหนดและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.  นายเข็มพรชัย ทองน้อย  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 1   ต าแหน่งเลขที่  9  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ล าดับที่ 1 

 2. ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับ ติดตาม 

ดูแลกลั่นกรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน 

 3. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เ ขต 1 

ในการปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นผู้พิจารณาสั่งการและหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้

พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใด ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วน 

 4. รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้ าหมายของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  1   ศรีเมือง   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

    เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  2   ไร่น้อยเมืองอุบล  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  3   เซ ชี มูล   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

    เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  4   หนองขอนปะอาว  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  5   ขามใหญ่  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  6   ศรีหัวเรือข้ีเหล็ก  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  

   เครือข่ายสถานศึกษาที่   7   กุดลาดห้วยวังนอง หนองกระโสบ อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี  

    5. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

/(6) ปฏิบัติราชการอ่ืน... 
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    6. ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 ก าหนดหรือมอบหมาย 

3. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  ต าแหน่งเลขที่  2  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ล าดับที่ 2 

  2. ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับ ติดตาม 

ดูแลกลั่นกรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา  

 3. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 

ในการปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้พิจารณาสั่งการและหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้

พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใด ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ทราบโดยด่วน 

  4. รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  8    เขื่องในท่าไห     อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  9    พระธาตุดงใหญ่     อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  10  ฟากชี      อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  11  ไทยค้อทอง      อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  12  กอกโนนรังกลางใหญ่   อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  13  ศรียางเหล่า      อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  14  ก่อเอ้ หัวดอน    อ าเภอเขื่องใน 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  15  ชีทวน หัวดอน   อ าเภอเขื่องใน 

 5. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           6. ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

1ก าหนดหรือมอบหมาย 

/(4) นายอภินันทิชัย... 
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4. นายอภินันทิชัย  แกระหัน  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  ต าแหน่งเลขที่  4  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ล าดับที่ 3 

  2. ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับ ติดตาม  

ดูแลกลั่นกรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานลูกเสือจังหวัดและ

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 3. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ในการปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้พิจารณาสั่งการและหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้

พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใด ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ทราบโดยด่วน 

  4. รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16 ปัญญาม่วงหนองเหล่า   อ าเภอม่วงสามสิบ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 17  เกษมสีมา                 อ าเภอม่วงสามสิบ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 18 เหล่าบก ยางโยภาพ     อ าเภอม่วงสามสิบ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19 หนองเมืองดุมใหญ่       อ าเภอม่วงสามสิบ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20 หนองช้างเตย             อ าเภอม่วงสามสิบ 

   เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 21 ไข่นกยางสักแพง         อ าเภอม่วงสามสิบ 

         5. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         6. ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ก าหนดหรือมอบหมาย 

5. นายสุบรรณ  ลาสา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ต าแหน่งเลขที่ 3  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ล าดับที่ 4 

/2. ช่วยผู้อ านวยการ... 
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2. ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับ ติดตาม ดูแล

กลั่นกรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ใน

การปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นผู้พิจารณาสั่งการและหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้

พิจารณาลงนามหรือ สั่งการไปแล้วประการใด ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วน 

4. รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา  การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้ าหมายของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 

  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เมืองพยัคฆ์      อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 

  เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่หนองบก   อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 

      เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 24 ดอนมดแดง            อ าเภอดอนมดแดง 

  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ท่าเมืองเหล่าแดง       อ าเภอดอนมดแดง 

5. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ก าหนดหรือมอบหมาย 

กลุ่มอ านวยการ 

1. นางเนตรหทัย ณรงค์แสง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 1 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ก าก ับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของผู ้ร ่วมปฏิบัต ิงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในงานบริหารจัดการภายในส านักงาน  หรือการบริหารราชการ

ทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 1. วางแผน  ควบคุม ก ากับ เร่งรัด ติดตาม  การปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ของกลุ่มอ านวยการทุกกลุ่มงาน 

 3. สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา           
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 4. เป็นผู้แทนของกลุ่มอ านวยการในคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ หรื อคณะท างาน ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

 6. งานจัดระบบบริหารงาน การแบ่งส่วนราชการ 

 7. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 8. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ KPI Report System (KRS) 

 9. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 10. งานเกี่ยวกับเอกสารลับ 

          11. งานรายงานการใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง ผ่านระบบของกระทรวงพลังงาน  

 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ ๕ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 1 กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการไม่อยู่ หรือ
อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่

ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 2.1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการ ปฏิบัติการเสนออัตราก าลังและงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 2.2 จัดตั้งเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษา และ

ส่วนกลาง จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์  ในการติดต่อสื่อสาร

และส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  

 2.3 ประสานงาน สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2.4 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 2.5 ให้การบริการ ด้านการอบรม เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์
ในความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 2.6 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ทาง website และเครือข่าย Social Network   
 2.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยรูปแบบจดหมายข่าว Infographic โดยครอบคลุมเป้าหมายทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและเชิงรับ 

 2.8. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาใน

รูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Online รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานประชาสัมพันธ์  

           2.9 ศึกษาส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสื่อมวลชน สื่อพ้ืนบ้าน 

กลุ่มบุคคล วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และผู้ผลิตสื่ออ่ืน ๆ 

 2.10 ปรับปรุงป้ายนิเทศ ท าเนียบผู้บริหารระดับสูง ระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

         2.11 ก าหนดรูปแบบการติดต่อประสานงาน การส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบ

ประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบการติดต่อประสานงาน  

 2.12 แอดมินเว็บไซต์ www.ubn1.go.th และ Facebook ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

 2.12 อ านวยความสะดวก ต้อนรับบุคคลส าคัญ 

 2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางปวารณา ร้อยพิลา  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 3 ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 2 กรณีที่ผู ้อ านวยการกลุ่มอ านวยการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานสูงในงานบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ  หรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 งานยานพาหนะ  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา             
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 3.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ ามันส่วนกลาง หรือ

กรณีท่ีต้องใช้น้ ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  

 3.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่ง

ซ่อม การให้บริการ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางรวมทั้งการจัดท าคู่มือประจ ารถและขออนุญาต

ช าระภาษีรถยนต์                   

 3.4 ก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ กรณีขอ

อนุญาตน าพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงาน  ต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 3.5 งานสวัสดิการโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
3.6 งานกองทุนและมูลนิธิของส่วนราชการต่าง ๆ 

3.7 โครงการสานสายใจ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3.8 โครงการฌาปณกิจสงเคราะห์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3.9 งานฌาปนกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.10. งานควบคุมภายใน 

3.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุณิชา  ยืนยง กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้            

 3.12 อ านวยความสะดวก ต้อนรับบุคคลส าคัญ 

3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางสาวรัชดาภรณ์  มะหิพันธ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 2  

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 3 กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการไม่อยู่ หรือ

อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่งานช่วยอ านวยการ และงานอาคารสถานที่  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ  แนะน า 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.1 ปฏิบัติงานเลขานุการหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 1 ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและประสานงานให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งการและบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนเจ้าของเรื่อง 

 4.2 ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว และทันต่อเหตุการณ์ 

 4.3 งานประชุมนโยบายพุธเช้าข่าวโรงเรียน ข่าว สพฐ. 

/4.4 ต้อนรับบุคคล... 
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 4.4 ต้อนรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือเข้าพบผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ประสานเจ้าหน้าที่ไปร่วม

ปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 

          4.6 จัดท าการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ในการไปปฏิบัติงาน  ประสานการเตรียมยานพาหนะในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมายของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 4.7 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับค าสั่ง

ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน กับ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4.8 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ เวร ยาม 

 4.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายศราวุฒิ  ขันเงิน กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

 4.10 อ านวยความสะดวก ต้อนรับบุคคลส าคัญ 

          4.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

5. นางสุณิชา ยืนยง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 ปฏิบัติหน้าที่

แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 4 กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.1 ก ากับ ตรวจสอบงานสารบรรณ รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart 

Area  (AMSS++) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

5.2 งานจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.3 งานบ้านพักข้าราชการ 

 5.4 งานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, กิจกรรม 5 ส 

 5.5 งานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 5.6 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของกลุ่มอ านวยการ 

 5.7 งานขอเข้าศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กร งานนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์จาก

หน่วยงานอ่ืน 

/5.8 งานมาตรฐาน... 
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 5.8 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.9 งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการใน สพฐ. และการเลือกตั้งอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  . 
 5.10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปวารณา ร้อยพิลา กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้            
 5.11 อ านวยความสะดวก ต้อนรับบุคคลส าคัญ 

 5.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางสาววนิดา อัมพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน  ต าแหน่ง เลขท่ี อ ๖ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 6.1 งานประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 6.2 งานราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาของชาติและท้องถิ่น 

 6.3 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา กิจกรรมการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น 

อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

 6.4 งานการขอออกใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือตอบขอบคุณ และเครื่องหมายตอบ

แทนแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และควบคุมทะเบียนเอกสาร/เกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร/คุมสมุดตรวจเยี่ยม สมุด

ตรวจราชการ 

 6.5 งานด าเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ และ กีฬาสัมพันธ์ในหน่วยงานและจังหวัด 

 6.6 งานสนับสนุนการจ าหน่ายสิ่งของอ่ืน ๆ จากภายนอกสังกัดและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน/และหน่วยงานอื่น 

 6.7 งานประสานงานการตอบงานวิจัย  

 6.8 การขอกู้เงินสวัสดิการประเภทไม่มีเงินฝาก/สวัสดิการดอกเบี้ยต่ า 

 6.9 การขอกู้ยืมสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ  

 6.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทิพวรรณ สมสอน กรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

6.11 อ านวยความสะดวก การต้อนรับ–ส่งบุคคลส าคัญ    

 6.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7. นางสาวกฤตรดี อาจสาลี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ต าแหน่ง เลขที่ อ 7 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

 7.1 งานสารบรรณ รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area  (AMSS++) 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  - รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  - รับหนังสือจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

  - รับหนังสือจากศาลากลางจังหวัด  

/7.2 งานจัดเก็บ... 
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 7.2 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

 7.3 งานการยืมหนังสือราชการ 

 7.4 งานการท าลายหนังสือราชการ 

 7.5 งานประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

 7.6 งานความปลอดภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทุกประเภท และแผน

เผชิญเหตุภัยทุกประเภท  

 7.7 งานขออนุญาตการลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา และส ารวจวันลาประจ าปีงบประมาณ       

เพ่ือประกอบพิจารณาความดีความชอบ 

 7.8 งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ KPI Report System (KRS) 

 7.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายธรรมนูญ ลาผ่าน นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได ้

 7.10 อ านวยความสะดวก การต้อนรับ–ส่งบุคคลส าคัญ 

 7.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

8. นางทิพวรรณ สมสอน  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4  ต าแหน่งเลขท่ี  33283  มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 8.1 งานเลขานุการหน้าห้อง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 

1  ที่ก ากับ ดูแลปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  

 8.2 ตรวจสอบ ลงทะเบียนการรับ–ส่ง หนังสือราชการในระบบ AMSS++ ของกลุ่มอ านวยการ 

น าเสนอผู้บังคับบัญชา 

          8.3 งานส่งหนังสือราชการ พัสดุภัณฑ์ หน่วยงานอื่นที่ไปรษณีย์ 

          8.4 งานจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับหนังสือราชการ 

          8.5 งานแจ้งเวียนหนังสือแจ้งส าเนาระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีให้

หน่วยงาน ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ  

          8.6 งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มกลุ่มอ านวยการในเว็บไซต์ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 8.7 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ก ากับ ควบคุม การใช้ห้องประชุม 

 8.8 งานบันทึกการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 8.9 งานบันทึกเบิกจ่ายวัสดุกลุ่มอ านวยการ 

 8.10 งานบันทึกการประชุมกลุ่มอ านวยการ 

/8.11 ปฏิบัติหน้าที่... 
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 8.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววนิดา  อัมพันธ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 8.12 อ านวยความสะดวก การต้อนรับ  – ส่งบุคคลส าคัญ 

 8.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9. นางสาวจิราพร พุทธเลิศ  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4  ต าแหน่งเลขที่ 33282  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 9.1 งานสารบรรณ รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area  (AMSS++) 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  - รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  - รับหนังสือจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

  - รับหนังสือจากศาลากลางจังหวัด  

 9.2 งานก ากับ ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานและเสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

 9.3 การขออนุญาตการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  รวมทั้งการจัดท าทะเบียนวันลา 

และส ารวจวันลาประจ าปีงบประมาณเพ่ือประกอบพิจารณาความดีความชอบ 

 9.4 งานควบคุมสมุดการขออนุญาตไปราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ า   

 9.5 งานบันทึกหนังสือไม่เข้ากลุ่มใด จากหน่วยงานภายในและภายนอก เสนอผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วินิจฉัยสั่งการ 

9.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายธรรมนูญ ลาผ่าน นางสาวกฤตรดี อาจสาลี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 9.7 อ านวยความสะดวก การต้อนรับ – บุคคลส าคัญ 

 9.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

10. นายธรรมนูญ ลาผ่าน  ต าแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ พ 101275  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 10 .1  งานสารบรรณ ร ับหน ังส ือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area  

(AMSS++) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  - รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  - รับหนังสือจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

/- รับหนังสือ... 
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  - รับหนังสือจากศาลากลางจังหวัด  

  - รับหนังสือจากไปรษณีย์ 

 10.2 งานบริการอัดส าเนาเอกสารราชการ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องอัดส าเนา จัดสภาพแวดล้อม ห้องอัด

ส าเนา  

 10.3 งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซมการใช้สาธารณูปโภค เครื่องปรับอากาศ ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

        10.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจิราพร พุทธเลิศ และนางสาวกฤตรดี  อาจสาลี กรณีไม่อยู่หรือ

อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

        10.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

11. นายชาลี กุลเกษ  ลูกจ้างประจ า ระดับช่างไม้ ช 4  ต าแหน่งเลขที่ 33279  มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 11.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ายานพาหนะ 

       11.2 ขับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข - 8609 อุบลราชธานี  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          11.3 รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการหากพบข้อบกพร่องหรือความ

ไมพ่ร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 

 11.4 การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพ่ืองานราชการเท่านั้น 

 11.5 รายงานสภาพรถและน ารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการตามระยะเวลาการใช้งาน 

งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 11.6 ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 11.7 งานช่วยดูแลสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่ ให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ          

 11.8 งานต้อนรับอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 

  11.9 มอบหมายให้ นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้                  

 11.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

12. นายวุฒิพงษ์ ภาษิต  ลูกจ้างประจ า ระดับช่างไม้ ช 4  ต าแหน่งเลขท่ี 33278 มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

/12.1 ขับรถยนต.์.. 
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 12.1 ขับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข - 4489 อุบลราชธานี  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 12.2 รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการหากพบข้อบกพร่องหรือ

ความไม่พร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม  

 12.3 การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพ่ืองานราชการเท่านั้น 

         12.4 รายงานสภาพรถและน ารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการ ตามระยะเวลาการใช้งาน  

งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย 

   12.5 ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   12.6 งานช่วยดูแลสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่ ให้สะอาดร่มรื่นเอ้ือต่อการให้บริการ 

   12.7 งานต้อนรับอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 

        12.8 มอบหมายให้ นายประจักษ์  แสงสา ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้   

 12.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

13. นายประจักษ์ แสงสา  ลูกจ้างประจ า ระดับช่างไม้ ช 4  ต าแหน่งเลขที่  33281  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 13.1  ขับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7265   หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 13.2 รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการ หากพบข้อบกพร่องหรือความ

ไม่พร้อมของรถราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 

 13.3 การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพ่ืองานราชการเท่านั้น 

 13.4 รายงานสภาพรถและน ารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการตามระยะเวลาการใช้งาน  

งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 13.5 ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 13.6 งานช่วยดูแลสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่ ให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ 

 13.7 งานตรวจสอบ ซ่อมแซมไฟฟ้า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 13.8 งานต้อนรับอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ         

 13.9 มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 13.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

/14.นายพงษ์สถิตย์... 
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14. นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์  ลูกจ้างประจ า ระดับช่างไม้ ช 4  ต าแหน่งเลขที่  33280 มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 14.1  ขับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ - 769 , นข 3279 อุบลราชธานี หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

       14.2 รักษาความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานในราชการ หากพบข้อบกพร่องหรือความไม่

พร้อมของรถยนต์ราชการ ให้เสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

   14.3 การใช้รถยนต์ราชการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และใช้เพ่ืองานราชการเท่านั้น 

 14.4 รายงานสภาพรถและน ารถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ราชการตามระยะเวลาการใช้งาน  

งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย            

 14.5 ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย            

 14.6 งานช่วยดูแลสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่ ให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ 

 14.7 รับ – ส่งหนังสือราชการในจังหวัดอุบลราชธานี  

 14.8 งานต้อนรับอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ   

 14.9 มอบหมายให้นายชาลี  กุลเกษ  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้       

 14.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

15. นายวิมล บุญทวี  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง ระดับช่างไม้ ช 4 ต าแหน่งเลขที่ 33304 โรงเรียนอุบล

วิทยาคมช่วยราชการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน  ดังนี้  

 15.1 งานควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  รับผิดชอบดูแลห้องประชุมเกียรติอุบล ห้องประชุมราชธานี ห้องประชุมศรี

อุบล และห้องประชุมบุณฑริกา  

 15.2 ประสานงานกับนักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ยาม และพนักงานขับรถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 15.3 งานบ ารุง ดูแล รักษาความสะอาด บริเวณสวนหย่อม รวมทั้งต้นไม้ ให้ร่มรื่น สวยงาม  

 15.4 ดูแลรักษา เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการให้บริการและต้อนรับ

บุคคลต่าง ๆ            

 15.5 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง ในการจัดอบรม/สัมมนา ทุกห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน

 15.6 งานดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ 

 16.7 ดูแล รักษา ศาลพญานาคนาคราชให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 

/15.8 ดูแลการรักษา... 
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 15.8 ดูแลการรักษาความสะอาดห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

 15.9 ดูแลการรักษาความสะอาดห้องฟิตเนส  

 15.10 งานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 15.11 งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 

  15.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายจันทร์ที กุลเกษ  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 15.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

16. นายจันทร์ที กุลเกษ  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งบประมาณ สพฐ.) ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้  

 16.1 งานดูแลรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 รับผิดชอบ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ บริเวณรอบห้องประชุมราชธานี     

       16.2 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมบริเวณหน้าห้องกลุ่มอ านวยการ หน่วย

ตรวจสอบภายใน และบริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี             

 16.3 การบริการ การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก เมื่อมีการประชุมในวาระต่า ง ๆ  ตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 16.4 การจัดเตรียมเครื่องเสียงวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม/สัมมนา และเครื่องเสียง ให้พร้อมใช้

งานทุกห้องประชุม 

 16.5 รับผิดชอบจัดเก็บขยะ ดูแลสภาพแวดล้อมรอบเขตพ้ืนที่ให้สะอาด  

 16.6 งานดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ 

 16.7 งานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 16.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิมล บุญทวี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

16.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

17. นายอาฤทธิ์ นาค า  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งบประมาณ สพฐ.) ต าแหน่ง ยาม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 17.1 ดูแล สอดส่อง และตรวจตราความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้พ้นจากการ

โจรกรรมการก่อวินาศกรรม และอุบัติภัยฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ 

ทรัพย์สินต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

/17.2 รับผิดชอบ... 
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 17.2 รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณรอบหน้าอาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงเวลา 

06.00 - 07.30 น.  

 17.3 ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรงผู ้อื ่นในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการจัดบริเวณอาคาร

สถานที่ในวาระต่าง ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 17.4 รับผิดชอบท าความสะอาด ลานพระพุทธรูป กลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 17.5 งานดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ 

 17.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

18. นางทิพาวรรณ นิคหิต  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 18.1 ท าความสะอาดทางเดินหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กลุ่ม ICT กลุ่มกฎหมายและคดี 

 18.2 ท าความสะอาดบันไดทางข้ึน-ลง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 

 18.3 ท าความสะอาดกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม ICT กลุ่มกฎหมายและคด ี

 18.4 ท าความสะอาดบริเวณห้องน้ าทางขึ้นห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

 18.5 รับผิดชอบท าความสะอาด อ านวยความสะดวกผู้ใช้ห้องประชุมเกียรติอุบล 

 18.6 ท าความสะอาดห้องน้ าด้านข้างห้องประชุมเกียรติอุบล 

  18.7 ดูแลวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุมเกียรติอุบล/ห้องประชุมราชธานี  

 18.8 ดูแลท าความสะอาด จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ตู้อุปกรณ์สนามบิน 

 18.9 ดูแลท าความสะอาดห้องตรวจสอบภายใน 

 18.10 ท าความสะอาดห้องน้ าหญิงกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่ม

อ านวยการห้องฟิตเนส 

 18.11 งานจัดส่งหนังสือราชการตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ไปรษณีย์จังหวัด

อุบลราชธานี 

 18.12 ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 18.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

19. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญเรือง  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

 19.1 ท าความสะอาดบริเวณห้องน้ าผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

 1.9 ท าความสะอาดบริเวณหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้  

/19.3 ท าความสะอาด... 
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 19.3 ท าความสะอาดบริเวณทางเดินด้านหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 19.4 รับผิดชอบความสะอาดบริเวณบันไดทางขึ้น-ลง ห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 19.5 ท าความสะอาดบริเวณรอบทางเดินด้านหน้า - ด้านหลัง บันไดขึ้นลง กลุ่มอ านวยการ ตรวจสอบ

ภายใน 

 19.6 ท าความสะอาดบริเวณห้องประชุมบุณฑริกา และห้องน้ าข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 19.7 ท าความสะอาดห้องน้ าบริเวณชั้นล่างทางเดิน ระหว่างอาคารห้องผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 19.8 ท าความสะอาด อ านวยความสะดวกผู้ใช้ห้องประชุมศรีอุบล/ ห้องน้ าห้องประชุมศรีอุบล 

 19.9 ท าความสะอาดห้องน้ าหญิง หน้าห้องประชุมราชธานี 

 19.10 ดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องประชุมศรีอุบล /ห้องประชุมราชธานี 

 19.11 ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 19.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

20. นายประวิทย์  แสงแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

 20.1 ท าความสะอาดห้องน้ าชาย กลุ่มอ านวยการ  ห้องน้ าชาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา ห้องน้ าชายใต้บันใดทางขึ้นกลุ่มนโยบายและแผน ห้องน้ าชายห้องฟิตเนส และห้องน้ า

ชาย หน้าห้องประชุมราชธานี 

 20.3 ดูแลความสะอาดบริเวณลานจอดรถโดยรอบหน้าห้องประชุมราชธานี 

 20.4 ดูแลความสะอาดบริเวณด้านข้างห้องประชุมราชธานี   

 20.5 ดูแลความสะอาดห้องกาแฟ  

 20.6 บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 20.7 ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 20.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   

1. นางรัตนา แก้วเนตร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 8      

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหัวหน้างานบัญชี มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

/ก ากับ... 
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 ก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก

หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

ช านาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1.1 ปฏิบัติงานในการกลั่นกรองงาน เสนอความเห็น ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 1.2 ปฏิบัติงานในฐานะ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 วรรคสอง 

 1.3 ก าหนด แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตาม ประเมินผล แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

 1.4 ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ มอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ 

 1.5 ก าหนดนโยบายวางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และบังเกิดผลดีต่อทางราชการตลอดจนการ

ประสานงาน สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมงานได้ 

 1.6 ท าหน้าที ่วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การท างานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 1.7 บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

 1.8 บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นไปด้วย

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 

 1.9 เสนอความเห็น ให้ค าปรึกษา ติดต่อ ประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน

เสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบการจัดท าโครงการ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  

 1.10 การด าเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ การให้ยืม การจัดท าทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ทะเบียนคุมลูกหนี้ การรายงาน เพ่ือตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารส่งบัญชี 

          1.11 บริหาร ควบคุมการด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

/1.12 เสนอความเห็น... 
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 1.12 เสนอความเห็น ให้ค าปรึกษา ติดต่อ ประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน

เสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบการจัดท าโครงการ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  

 1.13 จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระบบบัญชี

เกณฑ์คงค้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 1.14 จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 1.15 บันทึกรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินโครงการต่าง ๆ) และตรวจสอบความถูกต้อง ใน

ระบบ  GFMIS 

 1.16 ตรวจ Statement บัญชีธนาคารจากระบบ GFMIS และบัญชีเงินระบบ GFMIS   

 1.17 ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับ

ระบบบัญชีมือ 

 1.18 จัดท ารายงานเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร        

 1.19 จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ/ ด้านจ่าย /ด้านทั่วไป จัดท าทะเบียนคุม 

 1.20 จัดเก็บเอกสารหลักฐาน งบเดือน กรณีจ่ายเช็คผ่านส านักงาน 

 1.21 จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 1.22 ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ  GFMIS 

 1.23 การเก็บรักษาเงินตลอดจนการบันทึกการน าเงินส่งคลังตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 1.24 บริหารและควบคุมการด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครั ฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 1.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจันทร์ฉายสืบวงศ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาวจันทร์ฉาย  สืบวงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  อ 9  

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 1 กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

/2.1 เสนอความเห็น... 
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 2.1 เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน

วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  

 2.2 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต  1 

 2.3 จัดท ารายงานข้อมูลของบ้านเช่าหรือข้อมูลการเช่าซื้อ 

 2.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข.  

 2.5 ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกกรณีตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและ ขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้าง 

 2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับจัดท าเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 

 2.7 ขอรับเงินท าขวัญกรณีข้าราชการได้รับอันตราย 

 2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและผู้รับบ านาญ     

 2.9 ออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก ของข้าราชการบ านาญ   

 2.10 เบิกเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า และการขอรับเงินท าขวัญกรณีลูกจ้างประจ าได้รับอันตรายและ

เบิกเงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ถึงแก่กรรม     

 2.11 นายทะเบียนระบบบ าเหน็จบ านาญ ( e- pension ) 

 2.12 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของผู้รับบ านาญ 

 2.13  จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัดและรายงานเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 

 2.14 แจ้งการโอนเงินประจ างวดส่วนจังหวัดให้สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 2.15 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  ด าเนินการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ทุกแผนงาน/งาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

 2.16 บริหารและควบคุมการด าเนินการตามระบบการบริหาร การเงิน การคลัง ภาครัฐ ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 2.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสาวน้ าอ้อย วิจิตร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 11          

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ 

 3.1 เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน 

วิเคราะห์ และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

/3.2 ด าเนินการ... 
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 3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ การยืม การรายงาน การจัดท าทะเบียน เงินทดรองราชการ 

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ 

 3.3 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ,ลูกจ้างประจ า,ข้าราชการบ านาญในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  

 3.4 เบิกจ่ายเงนิค่าสาธารณูปโภค ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ (ในส่วนของส านักงาน) 

 3.5 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 3.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปวีณา ศรีโชค  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางทัศนีย์ นามสละ  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 12   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ 

 4.1 เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน 

วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)  

 4.2 วางฎีกาเบิกเงินงบด าเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอย (ในส่วนส านักงาน)   

 4.3 วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง  งบลงทุนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ 

 4.4 เบิกจ่ายเงินยืมราชการและจัดท าทะเบียนคุมสัญญาลูกหนี้เงินยืม, ล้างลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 

 4.5 เบิกจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

 4.6 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม, ประชุม ของโรงเรียนและส านักงาน 

 4.7 เบิกจ่ายค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 4.8 เบิกจ่ายค่าปรับ กรณีผิดสัญญาจ้าง สัญญาซื้อ – ขาย 

 4.9 จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 4.10 การกันเงินไว้เบิกเหลื ่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด าเนินการ

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกแผนงาน/งาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

 4.11 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 4.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
/4.13 ปฏิบัติงาน... 



32 

 

5. นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 13  

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ 

 5.1 เสนอความเห็นให้ค าปรึกษาติดต่อประสานงานให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน วิเคราะห์

และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ GFMIS 

 5.2 การจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) และการ

จัดท าทะเบียนคุม   

 5.3 เขียนเช็ค–จ่ายเช็คเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและน าฝากธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดท าทะเบียนคุมเช็ค

ทะเบียนจ่ายเช็คเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ   

 5.4 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินที่จ่ายประจ าเดือนทุกรายการและ การโอนเงินเข้าบัญชีทุก

ประเภท ทุกงบรายจ่ายและประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน ใบส าคัญ

ประจ าวันส่งงานบัญชี 

 5.5 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าการหัก ณ ที่จ่ายเพ่ือการโอนเงิน        

เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ        

 5.6 เบิกเงินเดือนประจ าเดือน/เบิกเงินค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมที่เบิกควบกับเงินเดือน 

 5.7 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า การหัก ณ ที่จ่ายเพื่อการโอน

เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ        

 5.8 ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 

 5.10 จัดท ารายละเอียดงบหน้าแสดงการจ่ายเงินให้หน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

 5.11 ด าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารการโอนเงินรายตัวในงานที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบ 

 5.12 ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ  5110) 

 5.13 เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มข้ันและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ 

 5.14 การเบิกเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนรายเดือน  

 5.15 การเบิกจ่ายเงินปรับวุฒิ ปรับพอก ปรับระดับ ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดทุกกรณี 

 5.16 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 5.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทัศนีย์ นามสละ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 5.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
/5.18 ปฏิบัติงาน... 
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6. นางปวีณา ศรีโชค  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 15 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้     

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ 

 6.1 เสนอค าเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน 

วิเคราะห์ และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

 6.2 จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พร้อมจัดท ารายงาน    

 6.3 การรับจ่ายเงินประกันสัญญา การน าส่ง น าฝากเงินบ ารุงการศึกษาและจัดท าทะเบียนคุมเงินฝาก

คลัง 

 6.4 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกเดือน 

 6.5 ด าเนินการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน 

 6.6 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวทุกประเภทและเงินที่จ่ายควบ (ประกันสังคม) สรุปยอดหักเงินช าระหนี้

หน่วยงานทุกรายการประจ าเดือน เพ่ือขออนุมัติจ่าย 

 6.7 รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่ เขียนเช็คและเจ้าหน้าที่โอนเงิน 

 6.8 ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินประจ าวันประเภท รายได้แผ่นดิน/เบิกเกินส่งคืน เงินนอก

งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 6.9. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

 6.10 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 6.11 การรับและน าส่งเงินผ่านระบบ  KTB Corporate Online 

           612. วางฎีกาเบิกเงินงบด าเนินงานหมวดวัสดุ ในส่วนส านักงานจัดซื้อ 

 6.13 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวน้ าอ้อย  วิจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 6.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

.7. นางพวงผกา บุตรน้อย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 17 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน  ที่ต้อง

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก

มาก และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
/ประสบการณ.์.. 

https://www.newcb.ktb.co.th/
https://www.newcb.ktb.co.th/
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 7.1 ปฏิบัติงานในฐานะ”เจ้าหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.2560 ตามมาตรา 4  

 7.2 เสนอความเห็น ให้ค าปรึกษา ติดต่อ ประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน

เสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบการจัดท าโครงการ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา    

 7.3 ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาพัสดุ ตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ ท า

ความเห็น พิจารณา วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อพัสดุ การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 

ศึกษาเคราะห์วางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

 7.4 ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้

ค าปรึกษา แนะน าและเป็นวิทยากรตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 7.5 งานการด าเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ และการจัดท าข้อมูลการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เสนอความเห็นให้

ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และวิธีการของงาน การประเมินผล

งาน เสนอแนะประเมินผลงาน วิเคราะห์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ แนะน าการปฏิบัติงาน  

 7.6 การจัดเก็บ รักษา และการเบิกจ่ายวัสดุคลังพัสดุ และจัดท าบัญชีวัสดุ   

 7.7 การรายงานการก่อหนี้ผูกพัน การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา เบิกจ่ายเงินงบ

ลงทุนทุกแผนงาน/งาน/โครงการและจัดท าทะเบียน คุมหลักฐานการเบิกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 7.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

 7.9 ตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และ

โรงเรียนในสังกัด 

 7.10 บริหารและควบคุมด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 7.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุมณฑา  วงศ์มั่น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    

 7.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย /7.11 ปฏิบัติหน้าที่... 
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8. นางสุมณฑา วงศ์มั่น  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 18   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  8.1 ปฏิบัติงานในฐานะ”เจ้าหน้าที”่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4 

  8.2 เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน

วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS) ในส่วนของงานพัสดุ 

  8.3 การจัดหาจัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดท าทะเบียนพัสดุการประมูลว่าจ้าง  

ค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ให้

ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานพัสดุ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะ   

  8.4 ควบคุมตรวจสอบการด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดหาการรายงาน การก่อหนี้ผูกพัน ท าสัญญา 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมในรายงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ 

  8.5 วางฎีกาเบิกเงินงบด าเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุโรงเรียน 

  8.6 จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 8.7 ตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 งบด าเนินงาน ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ

โรงเรียนในสังกัด 

 8.8 สร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ทุกแบบงาน/โครงการ 

 8.9. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานพัสดุ และงานบัญชี 

 8.10 การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ของทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดและการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบฯพัสดุ 

 8.11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน/โครงการ งบด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และจัดท าใบสั่งซื้อในระบบ webonline 

 8.12 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 8.13 การด าเนินการเก่ียวกับการรับ – เบิก – จ่าย และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน   

 8.14 ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางพวงผกา  บุตรน้อย  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
/8.13 การด าเนินการ... 
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 8.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

10. นายเสงี่ยม พวงสุข  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ช่วยราชการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 10.1 ท าหน้าที่โปรแกรมเมอร์(Programmer) เพื่อดูแลวางระบบโปรแกรมการเบิกจ่ายเงินเดือน 

เงินสวัสดิการ เงินบ านาญ เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว โปรแกรมการเขียนเช็คเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ เงินทดรองราชการให้กับหน่วยงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ

หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์โปรแกรม การโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว น าส่งข้อมูลโอนเงินรายตัวทุกประเภทให้กับธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 10.2 จัดท ารายการเงินเดือนข้าราชการบ านาญ หักเงินช าระหนี้และส่งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลาง 

(ข้าราชการบ านาญ)  

 10.3 สรุปยอดหักเงินช าระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจ าเดือนผู้รับบ านาญ เพ่ือขออนุมัติจ่าย                   

ส่งกรมบัญชีกลาง ทุกสิ้นเดือน (ยกเว้นงานธุรการ) 

 10.4 ส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า    

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกสิ้นเดือน (กรมบัญชีกลาง) 

 10.5 จัดท ารายละเอียดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการบุคลากร ทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจ าเพิ่มเติม ในเดือนมกราคมของทุกปี และรายงาน ภ.ง.ด. 9 ก พิเศษ ต่อส านักงานสรรพากร

จังหวัดประจ าปี (เดือนกุมภาพันธ์) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับข้าราชการบุคลากรทาง

การศึกษาและลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว และจัดส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สังกัด สพป.

อุบลราชธานี เขต 1  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี 

 10.6 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 10.7 จัดส่งข้อมูลหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้กับ สพฐ. และกรมบัญชีกลางในระบบจ่ายตรง 

 10.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 10.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

11. นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม  ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ต าแหน่งเลขที ่33399      

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

 11.1. ประสานงานโอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้กับธนาคารและน าเงินสด เช็คประเภท

เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน น าส่งที่ธนาคารประจ าวัน 
/11.1 ประสานงาน... 



37 

 

 11.2 ประสานงานน าส่งเช็คช าระหนี้ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานอ่ืน ฯลฯ ทุกวัน สิ้นเดือน

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับบ านาญ 

 11.3 ด าเนินการลงรับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ  

 11.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี (ฌ.ส.อ.) 

 11.5 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 11.6 ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินประจ าวันประเภทรายได้แผ่นดิน เบิกเกินส่งคืน  เงินนอก

งบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา/เงินประกันสัญญา) 

 11.7 น าเงินสด/เช็คฝากธนาคารและน าเงินส่งคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการน าส่งด้วยระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 11.8 สรุปยอดหักเงินช าระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจ าเดือนของข้าราชการครูบุคลากรทาง

การศึกษาและลูกจ้างประจ าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 11.9 จัดท ารายละเอียดของข้าราชการ 

 11.10 เบิกจ่ายเงินและจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ/หลักฐานขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต  1 

         11.11 เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ให้โรงพยาบาล ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ

ครูลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ และออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้ใน) 

ข้าราชการลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ และจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และทะเบียนคุม

หลักฐานขอเบิก 

 11.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 11.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

12. นางสาวนิโลบล โยธา ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

 12.1 สร้างรหัสสินทรัพย์ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง 

 12.2 ล้างพักสินทรัพย์ทุกรายการ พักครุภัณฑ์ , พักสิ่งปลูกสร้าง 

 12.3 ด าเนินการตัดจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 

 12.4 บันทึก – น าส่งเงิน ผ่านระบบ GFMIS 

  12.4.1 รายได้แผ่นดิน 

  12.4.2 เบิกเกินส่งคืน 

 12.5 Admin กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์น าเสนอข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
/12.5 Admin... 
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 12.6 ปฏิบัติตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 12.7 พิมพ์เอกสาร รายงาน การรับ – น าส่ง Transaction Code  ZFI_CASHBAL เพ่ือเสนอผู้มี

อ านาจตรวจสอบรายงาน 

 12.8 พิมพ์เอกสาร รายงานการสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงานTransaction Code ZFI_RPTW01 

เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตรวจสอบรายงาน 

 12.9 การจัดเก็บงบเดือน ฎีกาจ่ายตรง ตามวันที่จ่าย 

 12.10. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( AMSS++ ) 

 12.11. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

 12.12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางสุธานี  วิสุงเร  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 20   

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และหัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียน

ประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา  ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน

ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.1 การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะการด าเนินการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคลให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา  

แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานการศึกษาหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่

ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม นอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ข้างต้นยังท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมายงานควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 

แก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

 1.2  การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นผลดีแก่ทางราชการและสามารถ

ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 
/1.2 การศึกษา... 
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 1.3 การบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหา          

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ก ากับ ติดตาม เสนอแนะการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

  1.3.1 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  1.3.2  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  1.3.3  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 1.4 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้ างประจ า 

คนที่ 1 

 1.5 งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูง

ทุกกรณี 

 1.6 งานด าเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวทุกกรณี 

 1.7 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า   

 1.8 งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า ข้ามหน่วยเบิก 

 1.9 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี 

 1.10 งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 

 1.11 งานขอรับเงิน พ.ต.ก./พ.ค.ก. และเงิน พ.ส.ร. 

 1.12 งานขอถือจ่ายเงินพิเศษต่าง ๆ  

 1.13 งานกันเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกกรณี 

 1.14 งานแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า    

(งานบ าเหน็จความชอบ) 

 1.15 งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนที่ 1 (งาน จ18) 

 1.16 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล Human Resource Managements 

System (HRMS)  

 1.17  การจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า คนที่ 1 

 1.18  งานระบบฐานทะเบียนสมาชิก กบข. 

 1.19 การขออนุญาตลาเกินและขอเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 1.20 การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี และลูกจ้างประจ า 

 1.21 งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์หรือ ก.ค.ศ.16 (เลื่อนเงินเดือนในระบบ CMSS) 

/1.20 การลงรายการ... 
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 1.22 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26  

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานวางแผน

อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  

 2.2 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 2.3 การจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง ภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2.4 การจัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)    

 2.5 การด าเนินมาตรการปรับขนาดภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล (คปร.) ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน (บุคลากรอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 2.6 งานวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.7 งานจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.8 งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 2.9 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.10 งานเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.11 งานตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.12 การด าเนินการมาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล (คปร.) 

 2.13 งานควบคุมและตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.14 การด าเนินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการรองรับการ

บรรจุนักศึกษาทุนทุกประเภท 
/2.14 การด าเนินการ... 
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 2.15 การด าเนินการรายงานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เกษียณอายุราชการ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนเกษียณอายุราชการ 

 2.16 งานความต้องการครูของสถานศึกษา (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) 

  2.17 งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 

 2.18 งานจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.19 งานจัดท าข้อมูลอัตราลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และอัตราจ้าง 

 2.20 การด าเนินการรายงานข้อมูลอัตราก าลังลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ อัตราจ้าง และ

ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

 2.21 การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 2.22  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ลูกจ้างประจ า และ  การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า  

 2.23 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล Human Resource Managements 

System (HRMS) งานอัตราก าลัง 

 2.24 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกาญจนศักดิ์  เที่ยงธรรม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้

 2.25  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นายกาญจนศักดิ์ เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 23  

ปฏิบัติงาน กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 3.1 การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ทุกสายงาน 

  3.1.1 ต าแหน่งครู (ว 9/2564) 

  3.1.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) 

  3.1.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 12/2564) 

  3.1.4 ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว 12/2564) 

 3.2 การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

กรณีเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 17 และ ว 21 ทุกสายงาน 

 3.3 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล Human Resource Managements 

System (HRMS) งาน จ 18 
/3.3 งานระบบ... 
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 3.4 งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์หรือ ก.ค.ศ.16 (งานทะเบียนประวัติ) 

 3.5 การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกวันที่ 5 ของเดือน 

 3.6 งานด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเพ่ิมขึ้น       

ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

 3.7 งานขอใช้วุฒิ เพ่ิมวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.8 งานตรวจสอบคุณวุฒิ และการรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณวุฒิ

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางปาณิสรา สิงห์ทอง  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 25  ปฏิบัติ

หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 2  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง  

 4.2 การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 4.3 การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้บริ

หารการศึกษา (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 4.4 การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์  

 4.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 4.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านั กงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
/4.6 การย้ายข้าราชการ... 
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 4.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 4.8 การข้ึนทะเบียนประกันตน และสิ้นสุดการประกันตนของพนักงานราชการในสังกัด 

 4.9 การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ 

 4.10 การด าเนินการให้พนักงานราชการ ไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา) 

 4.11 การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างพนักงานราชการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.12 การรายงานข้อมูลพนักงานราชการ 

                4.13 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งหรือเสนอและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 4.14 การช่วยราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

 4.15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา  38 ค. (2)  

 4.16 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 4.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 4.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางสาวอมรา ทิณพัฒน์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 24  ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 5.2 การรับโอน การให้โอน  

 5.3 การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 5.4 การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 5.5 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 5.6 การสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

 5.7 การด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไปปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียน 

เพ่ือปฏิบัติงาน)  
/5.7 การด าเนินการ... 
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 5.8 การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง และประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

 5.9 การด าเนินการให้ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา) 

 5.10 การด าเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก

ต าแหน่ง 

 5.11 การรายงานข้อมูลครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

 5.12 การแต่งตั้งการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 5.13 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า  

 5.14 ท าหน้าที่แทน นางปาณิสรา   สิงห์ทอง กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 5.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางสาวณฐวร สะอาดศรี ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 22  ปฏิบัติ

หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 3  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานบ าเหน็จ

ความชอบและทะเบียนประวัติ 

 6.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล งานด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 6.3 งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 6.4 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า

คนที ่2 

 6.5 งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนที่ 2 

 6.6 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล  Human Resource Managements 

System (HRMS) (งานทะเบียนประวัติ) 

 6.7 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    

ตามมาตรา 38 ค. (2) 
/6.7 งานเลื่อนเงินเดือน... 
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 6.8 การจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า คนที่ 2          

(งานทะเบียนประวัติ) 

 6.9 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกกรณี (รวมทั้งการลงรายการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแฟ้ม

ประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า) 

 6.10 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 6.11 ท าหน้าที่แทน นางรัชสุดา บัวศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 6.12 งานจัดท าโครงการ (eMENSCR) ของกลุ่ม 

 6.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7. นางรัชสุดา บัวศรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 30  ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 7.1 งานบริการ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้บริการส าเนาทะเบียน

ประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 7.2 การจัดท า เก็บรักษา และเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง) 

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ในสังกัดส านักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกกรณี   

 7.3 การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

อ าเภอเขื่องใน อ าเภอม่วงสามสิบ อ าเภอดอนมดแดง อ าเภอเหล่าเสือโก้ก และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 7.4  การรายงานข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม 

 7.5 การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กบข. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่กรรม 

 7.6 การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กสจ.ของลูกจ้างประจ า 

 7.7 งานควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจ า 

 7.8 งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 

 7.9 งานขออนุญาตลาอุปสมบท/การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 7.10 การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานหีบศพ  

 7.11 งานเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อ-สกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
/7.10 การขอพระราชทาน... 
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 7.12 งานแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

 7.13 การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไป

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการอ่ืน 

 7.14 งานรวบรวมสรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึกลงใน

ทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง) พร้อมรายงานวันลาข้าราชการที่มาช่วยราชการให้ต้นสังกัด 

 7.15 งานด าเนินการขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือบัตรเหรียญราชการชายแดน 

 7.16 งานธุรการกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 7.17 หน้าที่แทน นางสาวณฐวร สะอาดศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 7.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

8. นางสาวเอมอร วิมลพันธ์  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 8.1 ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 8.2 งานประสานงานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

 8.3 งานด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลทางในระบบ Smart Obec 

และ Smart Area  (AMSS++) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 8.4 งานจัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 8.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 8.6 งานด าเนินการควบคุม เบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                8.7 งานขอหนังสือรับรองเงินเดือน                                  

 8.8 งานจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ 

 8.9 การขออนุญาตไปราชการภายในประเทศ 

 8.10 การจัดจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 

 8.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
/กลุ่มพัฒนาครู... 
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1. นางวิจิตรา สุขสาย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 21 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 1.1  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้ด ารง

ต าแหน่งทุกสายงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่งทุกสายงาน (Pre 

service training)  

 1.2  การประสานองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ท า หน้าที่

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 

 1.3 การส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training need)  

 1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.5 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลและยกย่อง         

เชิดชูเกียรติ 

 1.6 งานประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและจัดท าข้อมูล 

 1.7 งานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 

TEPE Online 

 1.8 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษและเชี่ยวชาญ 

 1.9 ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงาน 

 1.10  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.11  การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบวินัย 

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.12 การฝึกอบรมลูกจ้าง ประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

 1.13 งานโครงการพิเศษของ สพฐ. 

 1.14 ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาวน้ าทิพย์ สิทธิจินดา กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.15 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  ปฏิบัติหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 
/2. นางสาวน้ าทิพย์.. 
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           2.1 งานธุรการกลุ่ม 

 2.2 ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ 

 2.3 พิมพ์เอกสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

 2.4 น าข้อมูลข่าวสารลงในเว็บไซด์ 

 2.5  การสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

 2.6 การด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงเ รียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียนเพ่ือ

ปฏิบัติงาน)  

 2.7  การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง และประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 2.8 การศึกษาต่อและลาศึกษาต่อทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.9 การขออนุญาตไปอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.10 การสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

 2.11 การด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียนเพ่ือ

ปฏิบัติงาน) 

 2.12  การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง และประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 2.13 การด าเนินการให้ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา) 

 2.14 การรายงานข้อมูลครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

 2.15  การด าเนินการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 2.16 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
1. นางธัณภัทร กอบค า  ต าแหน่ง นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 28 ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม  ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ต ัดส ินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากมาก หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้
ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงาน อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 1.1  กลั่นกรอง ตรวจสอบ ก ากับติดตามงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดี /ความสามารถ... 
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1.2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย 

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.3  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รับเรื่อง วิเคราะห์ สืบสวน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 1.4 ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด   

 1.5 ตรวจสอบส านวนการสอบสวนทางวินัย รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.6  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง วิเคราะห์ ตรวจสอบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 1.7  ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงกรณีมีการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่  

           1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐ 

 1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  ตลอดจนประสานงาน

ด้านคดีกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

 1.10 ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษา ค าสั่งศาล สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึด อายัดทรัพย์ของลูกหนี้ 

 1.11 ด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

 1.12 ให้ค าปรึกษา แนะน า ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1.13 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รายงาน จัดท าข้อมูลและติดตามประเมนผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน

คดีของรัฐ 

2. นายธนายุทธ บุญเนตร  ต าแหน่ง นิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 29 ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์  และความ
ช านาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.2 ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รับเรื่อง วิเคราะห์ สืบสวน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
/2.2 ด าเนินการ... 
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 2.3 ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด   

 2.4 ตรวจสอบส านวนการสอบสวนทางวินัย รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.5  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง วิเคราะห์ ตรวจสอบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 2.6  ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงกรณีมีการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยที่ อยู่ในอ านาจ

หน้าที่  

           2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐ 

 2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  ตลอดจนประสานงาน

ด้านคดกีับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

 2.9 ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษา ค าสั่งศาล สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึด อายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

 2.10 ด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

 2.11 ให้ค าปรึกษา แนะน า ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 2.12 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รายงาน จัดท าข้อมูลและติดตามประเมนผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 

 2.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 63 ปฏิบัติ

หน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 3.1 รับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มกฎหมายและคดีตามระบบตามระบบ Smart  Area และรับ - ส่ง

หนังสือราชการที่มีชั้นความลับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 3.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการของกลุ่มกฎหมายและคดี 

 3.3 ตรวจสอบข้อมูล ระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดีทางเว็บไซด์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย 

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มนโยบายและแผน   /กลุ่มนโยบายและแผน... 
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1.  นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 

อ 32 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  

หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1.1 วางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีการเพ่ือให้งานในกลุ่มเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ถูกระเบียบ และทันตามก าหนดเวลาของทางราชการ 

 1.2 วิเคราะห์พัฒนาทิศทางและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

          1.3 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นคู่มือการ

บริหารจัดการศึกษา 

 1.4 ประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน                             

และของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 1.6 ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอ่ืนที่มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

งานของกลุ่มนโยบายและแผน 

 1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน 

 1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. นางวรนุช ศรีพุทธิบาล  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 33 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย  

 

งานนโยบายและแผน 
/งานนโยบายและแผน... 
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 2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

  2.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.2 ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.1.5 จัดท านโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม

และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  2.1.6 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 

 2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.2.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

  2.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและประเมินสภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School 

Mapping 

  2.2.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.2.5 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.2.6 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 

  2.2.7 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  2.2.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

  2.2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2.2.10 วิจัยพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัด 

     2.2.11 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ขนาดพอเหมาะและจัดท าแผนพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

  2.2.12 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 2.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากส านักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/2.3.2 ทบทวนกลยุทธ์... 
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  2.3.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.3.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.3.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  2.3.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบ (กศจ.) 

  2.3.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 

  2.3.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  2.3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

  2.3.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

     2.3.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

        2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  2.4.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหารยุทธศาสตร์และ

บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 

  2.4.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  2.4.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  2.4.4 จัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 

  2.4.5 จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหารยุทธศาสตร์และ

บูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  2.4.6 ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของจังหวัด 

  2.4.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

           2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเปิดห้ องเรียน

พิเศษโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน                          

และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง

บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 

  2.5.3 จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา เสนอขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

/2.5.4 ด าเนินการ... 
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  2.5.4 ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 

  2.5.5 โรงเรียนนิติบุคคล  

  2.5.6 การเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ โดยส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.5.7 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

           2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. นายประสาน พิลาศาสตร์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  ต าแหน่ง

เลขที่ อ 34 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้

ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่

ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

  3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง

ส ารวจและรายงานข้อมูล 

  3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  3.1.3 คณะกรรมการ ประชุมด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอผู้อ านวยการฯ พิจารณา กรณีพิจารณาไม่

เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่น ากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอผู้อ านวยการฯ 

พิจารณาใหม ่

  3.1.5 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

/3.2.1 การจัดตั้ง... 
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  3.2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

         3.2.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ     

        3.2.1.2 สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                3.2.1.3 คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสม การ

จัดตั้งงบประมาณและหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

                3.2.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 

และผลผลิตทั้งปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

               3.2.1.5 จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

               3.2.1.6 ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 

               3.2.1.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        3.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 

               3.2.2.1 ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

ส าหรับ การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

               3.2.2.2 วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อน     

ในรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

               3.2.2.3 เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับ         

การสนับสนุนฯ 

               3.2.2.4 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาให้สถานศึกษา

รับทราบเพื่อด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

               3.2.2.5 รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

 3.3 งานจัดสรรงบประมาณ 

      3.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

            3.3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

              3.3.1.2 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบ

วงเงินงบประมาณและเกณฑ์ที่ก าหนด 

/3.3.1.3 ส านักงาน... 
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              3.3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม และ

หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

              3.3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ

สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 

               3.3.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม และหรือสถานศึกษา 

รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

        3.3.2 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 

         3.3.2.1 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

              3.3.2.2 วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้

เป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

           3.3.2.3 การก าหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงาน

และสถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 

           3.3.2.4 การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และ

เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษา 

           3.3.3.4 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผน

บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าเอกสารแผนฉบับร่างเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ 

           3.3.3.5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

           3.3.3.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและ

สถานศึกษา 

 3.4 งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 

  3.4.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงาน

จากสถานศึกษา 

  3.4.2 คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 

  3.4.3 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไข

ความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 

  3.4.4 ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 

  3.4.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 

  3.4.6 เสนอแนวทางและวิธ ีการใช้เง ินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี ่ยนแปลง

งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

/3.4.7 เสนอการโอน... 
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  3.4.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

  3.4.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3.4.9  แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องจากการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณด าเนินการ 

       3.4.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

  3.4.11 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

           3.4.12 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน 

           3.4.13 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง)   

               3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. นายทศพร ขาววงษ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 35

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 4 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้    

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  ตามที่

ได้รับมอบหมาย  

งานข้อมูลสารสนเทศ 

   4.1 การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรม

ระบบบริหารงานนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center : DMC  เพ่ือใช้ประกอบการ

จัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานยากจน และนักเรียนประจ าพักนอน 

 4.2 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information 

System : EMIS) 

 4.3 ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับการบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐาน      

ทางทะเบียนราษฎร์ หรือ ระบบ GCODE เป็นระบบที่เชื ่อมต่อกับกรมการปกครอง ใช้ในกรณีที ่เด็ก

นักเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชน 

 4.4 ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

 4.5 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 

 4.6 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EMIS) 

 4.7 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ

แผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ 

/4.8 ศึกษา วิเคราะห์... 
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 4.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้

เป็นไปตามเวลาและเง่ือนไข  

 4.9 จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 

 4.10 ออกแบบวิธีการน าเสนอ รูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.11 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

 4.12 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

 4.13 ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ทางเว็บไซต์ สพป.อบ. 1 

   4.14 งานวิเคราะห์งบประมาณ 

        4.14.1 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

        4.14.2 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

        4.14.3 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด

แคลนครูขั้นวิกฤต 

        4.14.4 การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง 

        4.14.5 การจัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน 

                 4.14.5.1 ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,000 บาท 

                 4.14.5.2 ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท 

                 4.14.5.3 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง 

             4.14.6 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 

         4.14.7 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนจ้างครูอัตราจ้างโครงการยกระดับคุณภาพ

ครูทั้งระบบครูสาขาขาดแคลน 

         4.14.8 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

                         4.14.9 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น  

                         4.14.10 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

      4.14.11 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวทุกรายการ 

      4.14.12 การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวทุกรายการ 

/4.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ... 
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   4.15  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5. นางสาวสุกัญญา นามแก้ว  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 

36  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี้    

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดย

ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่

ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   

     5.1 งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ    

(eMENSCR) 

  5.2 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   5.2.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

            5.2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    5.2.1.2 จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแผนก ากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือก ากับ

ติดตามเร่งรัด ให้มีการด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน 

    5.2.1.3 จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความ

ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

    5.2.1.4 เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 

    5.2.1.5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

    5.2.1.6 การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  5.2.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการ  ตามนโยบายการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  

/5.2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์... 
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   5.2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

           5.2.2.2 การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการส านักงานจั งหวัด ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง กับกลุ่มนโยบายและแผน 

   5.2.2.3 จัดท ารายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  

                     5.2.2.4 วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  

                     5.2.2.5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน  

                     5.2.2.6 การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   5.3 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

   5.3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           5.3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    5.3.1.2 ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 

    5.3.1.3 ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

    5.3.1.4 สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    5.3.1.5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 

    5.3.1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 

   5.3.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    5.3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดท ารายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะ 

    5.3.2.2 ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดท ารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องน าไปพัฒนา

งานองคก์ร 

    5.3.2.3 สรุปผลการด าเนินงาน 

   5.3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    5.3.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

/5.3.3.2 สร้างแบบประเมิน... 
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    5.3.3.2 สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 

    5.3.3.3 ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

    5.3.3.4 สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 

    5.3.3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

  5.4  แผนพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   5.4.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงาน   

ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   5.4.2 ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

   5.4.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   5.4.4 จัดท ากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

   5.4.5 ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

   5.4.6 เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้รับการวิจัยและส่งเสริมให้น าไปใช้                            

ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  5.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6. นางวาสนา มุสิกสาร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 38  ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้    

งานธุรการ 

 6.1  งานสารบรรณ 

  6.1.1  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง          

หนังสือราชการ 

        6.1.2  รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนดโดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ – ส่ง 

หนังสือด้วยระบบ Smart Area  กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย 

           - รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ Smart Area 

  -  เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

    -  รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 

  -  เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 

  -  ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

/6.1.3 ตรวจสอบ... 
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  6.1.3 ตรวจสอบการรับ – ส่ง หนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และ

ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ไปยังหน่วยงานอ่ืน และส านั กงานงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  6.1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน       

สารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 

  6.1.5 ปรับปรุงและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุง

แก้ไขอย่างต่อเนื่อง   

 6.2 งานประสานงานและให้บริการ 

  6.2.1 ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน   

  6.2.2 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม

นโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ 

  6.2.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 

 6.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 

  6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

  6.3.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

  6.3.4 จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน 

 6.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 

  6.4.1  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

  6.4.2  การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

  6.4.3  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 

  6.4.4  สรุปและรายงานผล 

 6.5 งานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 

              6.6 รายงานการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ ลงในระบบ AMSS++ 

    6.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

/กลุ่มส่งเสริม... 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
1.3 ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
1.4 ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
2.1 งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
2.2 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
2.3 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.4 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.5 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.6 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.7 งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.4 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.5 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

/3.6 การพัฒนา... 
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3.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการให้บริการ 

3.8 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
3.9 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

4.  งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1 จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
 4.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 4.3 งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 4.4 งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริการ 
 4.6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 4.7 งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย  

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 4.8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม 
 4.9 ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบสื่อออนไลน์ทุกประเภท เช่น  Video Conference  

Zoom Cloud Meeting  Google Meet  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นายอนุพงษ์ สิงห์รา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลาง และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปตามเวลา และเงื่อนไข 
 2. จัดท า และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมภารกิจ    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 3. ออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบออนไลน์ 

/4. แนะน า แก้ไขปัญหา... 
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 4. แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
 5. งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 6. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
 8. การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
 9. งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 10. งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 11. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบสื่อออนไลน์ทุกประเภท เช่น Video 
Conference Zoom Cloud Meeting Google Meet  
 12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ และนายศราวุฒิ ขันเงิน กรณีไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ  
 2. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      3. งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล โดยประสานงานกับกลุ่มนโยบายและแผน   
 4. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล

สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 7. การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
 8. การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ

กระบวนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการให้บริการ  
 9. งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

 คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

/10. ควบคุม ดูแล... 
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 10. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบสื่อออนไลน์ทุกประเภท เช่น ระบบ Video 
Conference ระบบ Zoom Cloud Meeting   ระบบ Google Meet  

 11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนุพงษ์ สิงห์รา และ นายศราวุฒิ ขันเงิน กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 40 ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
 ก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญ
งานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

1.1 ควบคุม ก ากับดูแลและตรวจพิจารณางานในกลุ่มให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายและแบบธรรมเนียมทางราชการ 

1.2 ก ากับแผนงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามภารกิจงานที่ได้รับผิดชอบในกลุ่ม  
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือลงนาม 

1.3 วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาคันคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา เพ่ือการพัฒนางานและการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบภารกิจของกลุ่ม และภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเผยแพร่แก่สถานศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่ผู้ปฏิบัติ 

1.4 งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
1.4.1 งานนโยบายการรับนักเรียน 
1.4.2 ติดตามนักเรียนศึกษาต่อ 
1.4.3 นักเรียนออกกลางคัน 
1.4.4 แผนการรับนักเรียน 
1.4.5 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

1.5 งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
1.6 งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริต 
1.7 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA 
1.8 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ITA (โรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล) 
1.9 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นต่างๆ 
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1.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได ้

1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาริกา ชายผา  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 41  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากใน
ด้านวิซาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
และพระบรมวงศาทุกพระองค ์

2.2 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2.3 งานโครงการบริจาคโลหิต 
2.4 งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ในสถานศึกษา 
2.5 โครงการท าบุญวันละบาท 365 วัน 365 บาท 
2.6 กองทุนจักรยานยืมเรียน 
2.7 ตรวจโรงแรม 
2.8 งานความมั่นคงของชาติ และการตรวจหอพัก สถานประกอบการ 
2.9 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน และสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสภาศึกษา 
2.10 งานการจ้างครูชาวต่างชาติและการต่อวีซ่า (VISA) 
2.11 งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ 
2.12 งานอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
2.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 42  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 งานประสานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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3.2 งานการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
3.3 โครงการโรงเรียนสีขาว 
3.4 โครงการ To be number one 
3.5 โครงการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
3.6 งานการด าเนินการบ าเหน็จความชอบ กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด 
3.7 งานป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษา 
3.8 งานป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.9 งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการของสถานศึกษา 
3.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาริกา  ชายผา และนางสาวสุนิสา ข าพลับ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือ

อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 43   มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 งานโครงการอาหารกลางวัน และโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

       4.4.1 งานอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

       4.4.2 งานโครงการเกษตรอินทรีย์เพ่ืออาหารนักเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

4.2 งานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน 

    4.2.1 กิจกรรม สนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน 

4.3 งานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 

     4.3.1 การจัดบริการอาหารเช้า สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 

      4.3.2 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 

                     4.3.3 การพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน  

4.4 งานโครงการอาหารเสริม (นม) 

4.5 งานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 

4.6 งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  

4.7 งานโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิตรอด 
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4.8 งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

4.9 งานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

งานอนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อน 

4.10 งานอนามัยโรงเรียน 

4.11 งานทันตกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 

4.12 งาน อย.น้อย  และการคุ้มครองผู้บริโภค 

4.13 งานป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ  ในสถานศึกษา 

4.14 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษาของเขตตรวจราชการที่ 14 ( cluster 14 ) 

 4.15 งานการสอบธรรมศึกษาประจ าปี  

4.16 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

4.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 44 มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.1 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
5.1.1 การรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.1.2 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
5.1.3 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 

5.2 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานบัน
ศาสนาและสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

5.2.1 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) 
5.2.2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 

5.3 งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.4 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

5.4.1 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 
5.5 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

/5.5.1 การแต่งตั้ง... 
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5.5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.6 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ   
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

5.7 งานประสานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
5.8 งานทุนทุกประเภท  
5.9 งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน และตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา ของนักเรียน 
5.10 งานจ าหน่ายติดตามสอบถามการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน 
5.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สมารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 5.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางปริยา งานโรจน์  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 45  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ค่อนข้างยาก หรือ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้านธุรการ
หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

6.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6.2 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6.3 งานการ รับ- ส่ง หนังสือราชการ ตามระบบราชการทาง Internet ด้วยระบบปฏิบัติการระบบ 

Smart Obec และระบบ Smart Area (Amss++) 
6.4 ตรวจสอบและควบคุมการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ของกลุ่ม 
6.5 งานเกี่ยวกับหนังสือแจ้งเวียน ระบบกฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6.6 ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.7 งานการจัดซื้อ/เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน แบบ ปพ. 
6.8 จัดท าทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน 
6.9 การขออนุญาตเปิด - ปิด สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
6.10 งานทัศนศึกษาดูแลงานของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษา 
6.11 ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม 
6.12 งานช่วยประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบันทึกการประชุม 

/6.13 จัดท าทะเบียน... 



71 

 

6.13 จัดท าทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6.14 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
6.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรอุมา  ค าสุข กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้
6.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7. นางอรอุมา ค าสุข  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
7.1 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เช่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 – 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สถานศึกษา
เอกชน สถาบันอาชีวศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ 

7.2 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี งานยุวกาขาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้านระดับ
จังหวัด 

7.3 การขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ การขอพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสรรเสริญการขอมีต าแหน่งทางลูกเสือ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น การขอ
พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 

7.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกเสือเพ่ือขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2, 3 ท่อน และ 4 ท่อน 
7.5 การขออนุมัติโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นความรู้ทั ่วไป ชั้นความรู้เบื ้องตัน 

(BT.C) ชั้นความรู้ชั้นสูง (AT.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน (AL.T.C.) 
7.6 จัดเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี 
7.7 จัดเตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี 
7.8 เก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
7.9 งาน ยุวกาชาด การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
7.10 รายงานกิจกรรมลูกเสือประจ าปี และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ

ดีเด่น (สพฐ.) 
7.11 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
7.12 การจัดท าแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี 
7.13 การดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกสถิติการใช้ค่ายลูกเสือแต่ละปีงบประมาณ 
7.14 การขอรับการตรวจชั้นปีที่ 5 ชั้นปฏิบัติการเพ่ือขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อน 
7.15 การขออนุญาตเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
7.16 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
7.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุนิสา ข าพลับ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้
7.18 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/8. นางสาวสุนิสา... 
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8. นางสาวสุนิสา  ข าพลับ  พนักงานราชการ  ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

ปฏิบัติงานช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษานักเรียน ให้ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ
อารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยท างานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือส่งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนยิ่งขึ้น ตามลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
บริการ งานอื่นๆ 

8.1 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
8.2 งานประสานงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน. สพฐ.) 
8.3 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวช้องในการช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันคุ้มครองสิทธิ

เด็กและเยาวชน 
 8.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้ครู นักเรียนในสถานศึกษา 

8.6 งานป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็ก และเยาวชน 
8.7 งานคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในเด็ก 6-15 ปี 
8.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปริยา งามโรจน์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้
8.9 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. นายปรีชา  ทาศิริ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 43  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 1.2 วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

1.3 กลั่นกรองการเสนองาน และก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

/1.4 ปฏิบัติการนิเทศ... 
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 1.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ  

 1.5 นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมี

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

1.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  1.6 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย

สถานศึกษา ที่ 1 (เมือง 1)   

  1.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

  1.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

2. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ต าแหน่งเลขที่ 22  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

          2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

          2.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 3 ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – 2 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

         2.3 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 

          2.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

         2.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

2.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

/2.6 รับผิดชอบ... 
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        2.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8,15 (เข่ืองใน 1 , 8) 

 2.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

                 2.7.1 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

2.7.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

  2.7.3 นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  2.7.4 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  2.7.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. นางจินตนา ดอกพุฒ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง

เลขที่ 29  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 3.1 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 3.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 

         3.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

3.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 3.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 2 , 7 (เมือง 2 เมือง 7)  

 3.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

  3.6.1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  3.6.2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  3.6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบัเขตตรวจราชการ (RT) 

/3.6.4 โครงการ... 
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  3.6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA) 

        3.6.5 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา 

  3.6.6 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการแข่งขันทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

ส าหรับนักเรียน 

  3.6.7 โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 32  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 4.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ                       

4.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

4.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 4.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 11 (เข่ืองใน 4)   

 4.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

4.6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4.6.2 จัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 

  4.6.3 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

4.6.4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

     4.6.5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 

  4.6.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)          

   4.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

/5. นางปิยะภรณ์... 
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5. นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 47  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 5.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 5.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ  

        5.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

5.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  5.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)  

  5.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

5.6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  5.6.2 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

         5.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  61   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 6.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 

          6.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ  

6.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

/6.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุง... 
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6.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

6.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 6.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษา ที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2)  

 6.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

6.6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  6.6.2 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  6.6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         6.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

7. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งเลขที่ 36  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 7.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 7.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 5 ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – 4 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

 7.3 ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ  

 7.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 7.5 รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 7.6 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐานของ

หลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 7.7 นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท าสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School MIS 

 7.8 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

7.8.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

7.8.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

/7.9 รับผิดชอบนิเทศ... 
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  7.9 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16 (ม่วงสามสิบ 1)  

  7.10 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

7.10.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7.10.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

7.10.3 โครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 

7.10.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  7.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. นางสาววราพร ดาราศาสตร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 59  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 8.1 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 8.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 8.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 8.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

8.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 8.5 รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

 8.6 รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) 

 8.7 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐานของ

หลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 8.8 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19 (ม่วงสามสิบ 4) 

 8.9 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      8.9.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  

           8.9.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

/8.9.3 ปฏิบัติหน้าที.่.. 
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  8.9.3 ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 

  8.9.4  โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) 

  8.9.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. นางสาวอัญชลี ไชยกาล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ 19 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 9.1  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 9.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 9.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งาน คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 9.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

9.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 9.5 ก ากับ ติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School MIS 

 9.6 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐานของ

หลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 9.7 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 

 9.8 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      9.8.1 โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

           9.8.2 รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

    9.8.3 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์ อี ดี (ประชารัฐ)  

    9.8.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 

  9.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

/กลุ่มงานนิเทศ... 
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา      

10. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทสก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 34  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 10.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา 

 10.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 7 ใน

กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-6 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

 10.3 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ  

 10.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 10.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

10.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 10.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 21 (ม่วงสามสิบ 6) 

 10.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

  10.7.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

  10.7.2 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

 10.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. นางสาวนพวรรณ ชุมพล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 60  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 11.1 ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 11.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ   

 11.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

/UBON 1 ... 
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UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 11.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

11.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

11.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 11.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 12 (เข่ืองใน 5) 

 11.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

  11.6.1 แอปพลิเคชันนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision) 

  11.6.2 ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา 

11.6.3 ศึกษานิเทศก์จิตวิทยา (นักจิตวิทยาประจ าเขตการศึกษา) 

11.6.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 11.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

12. นางธนพร ค านวน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 20  

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 12.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 12.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 6 ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 - 5 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

 12.3 ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 12.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 12.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  12.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

  12.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

/12.6 รับผิดชอบ... 



82 

 

 12.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 3 (เมือง 3)   

 12.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

  12.7.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  12.7.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  12.7.3 โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด 3 ดี  

  12.7.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 12.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. นายวสันต์ ใจชื่น  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 52   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 13.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 13.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 

 13.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 13.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

13.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

13.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 13.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 (เข่ืองใน 6) 

 13.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

13.6.1 โครงการจัดท าและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

13.6.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

13.6.3 โครงการวิถีพุทธ  

 13.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/14 นางสาวสุวิจยา... 
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14. นางสาวสุวิจยา มุลทา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 58   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 14.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 14.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 14.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 14.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

14.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

  14.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 14.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 24  (ดอนมดแดง 1) และเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25  (ดอนมดแดง 2) 

 14.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

14.6.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

14.6.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

14.6.3 การจัดท าและพัฒนา เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  

14.6.4 งานจัดการประชุมฯ ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  

 14.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

15. นายสุเมธ มัดธนู  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 39   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 15.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 15.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 

 15.3 ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ       

/15.4 ปฏิบัติการนิเทศ... 
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 15.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 15.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

  15.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

  15.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 15.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน

ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 (เข่ืองใน 7) 

 15.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

  15.7.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า 

  15.7.2 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก  

 15.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง

เลขที่ 56  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 16.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 16.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 16.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice   

UBON 1 : 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 16.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

  16.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

  16.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 16.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน

ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 9 - 10 (เข่ืองใน 2 - 3) 

 16.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

/16.6.1 การสังเคราะห์... 
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  16.6.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเอง                   

ของสถานศึกษา 

  16.6.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  16.6.3 โครงงานคุณธรรม 

  16.6.4 งานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  16.6.5 โรงเรียนวิถีพุทธ    

 16.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

17. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง

เลขที ่52  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

17.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

17.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 ในกรณี

ที่ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

17.3 ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

17.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

17.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 17.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

 17.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

17.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 

17.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

 17.7.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล  

 17.7.2 โรงเรียนประชารัฐ 

 17.7.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

/17.7.4 จัดท าสื่อ... 
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 17.7.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

เขต 1 

 17.7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 

17.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. นางชาลินี ศรีสันต์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 18  

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

18.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

18.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 

18.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

18.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 18.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

 18.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

18.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 6 (เมือง 6) 

18.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

 18.6.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล  

 18.6.2 โรงเรียนประชารัฐ 

 18.6.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 18.6.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

 18.6.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 

18.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

19. นางฉวีวรรณ วะรงค์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง

เลขที ่55  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

/19.1 ปฏิบัติหน้าที.่.. 
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19.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

19.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 4 ในกรณี

ที่ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 - 3 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

19.3 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

19.4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 

Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

19.5 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 19.5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

 19.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

19.6 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20 (ม่วงสามสิบ 5) 

19.7 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

 19.7.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

 19.7.2 การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 

19.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

20. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ 57  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 20.1 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 20.2 ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 

 20.3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 234 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 

UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานแล ะ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 20.4 รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

/20.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุง... 
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  20.4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

  20.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 20.5 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4 - 5 (เมือง 4 - 5) 

 20.6 รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

  20.6.1 งานการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

  20.6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 

  20.6.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

  20.6.4 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 20.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

21. นางสาวสุปราณี ขันเงิน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 21.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 21.2 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ 

 21.3 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 21.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 21.5 ด าเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส าเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง   

ในส านักงานและสถานศึกษา 

 21.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

22. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 22.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไปของ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 22.2 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ 

 22.3 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 22.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 22.5 ด าเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส าเนาแจ้งผู้ ที่

เกี่ยวข้องในส านักงานและสถานศึกษา 

/22.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ... 
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 22.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.  นางพรทิพย์ ภิญโญ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง อ 50   

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก

มาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 วางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 1.2  ตรวจวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

 1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 1.5 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน

และหลักฐานการจ่ายเงิน ใบส าคัญคู่จ่ายเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 1.6 ตรวจสอบการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้      

เงินยืมทุกบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.7 ตรวจวิเคราะห์บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง 

 1.8 ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.9 ตรวจสอบผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 

 1.10 ท าการสอบทานและท าการประเมินระบบควบคุมภายใน 

 1.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.  นางสุภาวดี วิลัย  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 52  

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในคนที่ 1   

กรณีที ่ผู ้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในไม่อยู ่หร ืออยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้ มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

/ปฏิบัติงานในฐานะ... 
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 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 2.1 ร่วมการวางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 2.2 ร่วมตรวจวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

 2.3 ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน

และหลักฐานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู ่จ ่ายเงินของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 2.5 ตรวจสอบการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้      

เงินยืมทุกบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.6 ตรวจวิเคราะห์บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง 

 2.7 ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.8 ร่วมตรวจสอบผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 

 2.9 วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้           

ค่าสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตท่ีการศึกษาและของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.10 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 2.11 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางนิตยา  พิมพ์พัฒ  กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

 2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางนิตยา พิมพ์พัฒ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 51   

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในคนที่ 2   

กรณีที ่ผู ้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในไม่อยู ่ หรืออยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้   มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

ช านาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 3.1 ร่วมการวางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

/3.2 ร่วมตรวจวิเคราะห์... 
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 3.2 ร่วมตรวจวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

 3.3 ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 3.4 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน

และหลักฐานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 3.5 ตรวจสอบการควบคุมบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงิน

ยืมทุกบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.6 ตรวจวิเคราะห์บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง 

 3.7 ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.8 ร่วมตรวจสอบผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 

 3.9 งานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.10 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.11 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสุภาวดี  วิลัย  กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานเลขานุการประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ที่ 14 

1. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่ม

นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ที่ 14 

2. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการ

และเลขานุการ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ที่ 14 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจ า เขตตรวจราชการ ที่ 14 

(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี)  ในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร

งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

/3. นายศราวุฒ.ิ.. 
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3. นายศราวุฒิ  ขันเงิน พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจ าเขต

ตรวจราชการ ที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการของหน่วยงานทางการศึกษาในกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการในการบริหาร

จัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  

 3. ปฏิบัติงานเลขานุการของประธานในการประชุมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจ าเขตตรวจ

ราชการ ติดต่อประสานงานในการประชุม การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม  

 4. ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่การจัดประชุม เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม บันทึกและเรียบเรียง

รายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของประธานกรรมการ

คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป  

 6. ช่วยปฏิบัติงานด้านข้อมูลบุคลากรและคณะท างานในเขตตรวจราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้

ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 7. รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การ

สอบราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือได้วัสดุ

ส านักงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 

 8. ร่วมปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจอย่างท่ัวถึง 

9. ออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบออนไลน์ 

ช่วยปฏิบัติหน้าที ่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1. แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
    2. งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม   
  3. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. งานประสานงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  5. การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
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  6. งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
 คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

  7. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบสื่อออนไลน์ทุกประเภท เช่น  ระบบ Video 
Conference  ระบบ Zoom Cloud Meeting  ระบบ Google Meet  
  8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนุพงษ์ สิงห์รา  นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์  กรณีไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 9. และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



กลุ่มอ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


