คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
ที่ 287 /๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
-------------------------------------------------------------ตามค าสั่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 ที่ 608/2560
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติราชการของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นั้น
เพื่ อให้ การบริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ราชการมี ประสิ ทธิ ภาพ อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 37
และมาตรา 45(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับ
อานาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิ ดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลู กจ้าง
ของส่วนราชการในคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ถือปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิ ท ยฐานะของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสานักงานรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 740/2562 ลงวั นที่ 23 เมษายน 2562 จึงขอยกเลิ กคาสั่ งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 608/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และคาสั่งการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกคาสั่ง และให้ใช้คาสั่งฉบับนี้แทน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายถาวร คูณิรัตน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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๑. นำยถำวร คูณิรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑ ตำแหน่งเลขที่ 1
มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบกั บ อ านาจตามมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ การบริหารงานและการจัดการศึกษา โดยวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิ เศษ การประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาของเอกชน ประสานส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษา
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประสาน สนั บสนุ น บุ ค คล ครอบครั ว องค์ กรวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
๑.๒ การพั ฒนางานวิ ชาการ โดยการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การนิเทศ การวิ เคราะห์ วิ จั ย
ประสานงาน ด้านวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเครือข่ายด้านการศึกษา การจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๓ การบริ หารงานบุ คคล โดยการวางแผนและด าเนิ นการบริ หารงานบุ คคล การสรรหา
การบรรจุและแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้ องทุกข์ กากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 การบริ หารงบประมาณการเงิ นและทรั พย์ สิ น รวมทั้ งการวิ เคราะห์ จั ดตั้ งและจั ดสรร
งบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.5 การบริหารงานทั่วไป จัดระบบงานธุรการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร การแบ่ งส่ วนราชการภายในสถานศึกษา การจัดตั้ง ยุบรวม หรื อเลิ กสถานศึกษา งานประชาสั มพันธ์
งานยานพนะ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
1.6 ประสานส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการจั ดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอนลู กเสื อ-เนตรนารี ยุ วกาชาด ผู้ บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิ ชาทหาร
ในเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายใน
1.8 บั งคับบั ญชาและรั บผิดชอบการปฏิบัติงานของ ส านักงานลู กเสื อจังหวัดและสานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและดาเนินงามตาม พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
1.9 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาล เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.10 ปฏิบัติงานอื่นที่กฎหมายกาหนดและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. ว่ำง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ตำแหน่งเลขที่ 2 รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลาดับที่ 1
2.2 ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กากับ
ติดตาม ดูแลกลั่ นกรองการปฏิบั ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่ มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หากเห็นว่าเป็นเรื่อง
สาคัญหรื อเรื่องนโยบายให้ เสนอ ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เป็นผู้พิจารณาสั่งการและถ้าหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใด ให้
รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วนด้วย
2.4 รับผิดชอบ กากับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ บรรลุ เป้ าหมายของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องในท่าไห อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 พระธาตุดงใหญ่ อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ฟากชี อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ไทยค้อทอง อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กอกโนนรังกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ศรียางเหล่า อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ก่อเอ้ หัวดอน อาเภอเขื่องใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ชีทวน หัวดอน อาเภอเขื่องใน
2.5 ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 ปฏิบัติราชการอื่นตามที่ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กาหนดหรือมอบหมาย
3. นำยเข็ ม พรชั ย ทองน้ อ ย ต ำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต ๑ ตำแหน่งเลขที่ 9 รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
3.1 รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ลาดับที่ 2
3.2 ช่ว ยผู ้อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 1
กากับดูแล การปฏิบัติราชการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานลูกเสือจังหวัดและสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ในการปฏิ บั ติราชการ หากเห็ นว่าเป็ นเรื่ องส าคั ญหรื อเรื่ องนโยบายให้ เสนอ ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็ นผู้พิจารณาสั่งการและกาหนดเห็นว่าเป็นเรื่ องเร่งด่วน หากได้
พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใดให้รายงาน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วนด้วย
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3.4 รับผิดชอบกากับติดตามนิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ บรรลุ เป้ าหมายของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา นโยบายส านั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เมืองพยัคฆ์ อาเภอเหล่าเสือโก้ ก
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่ห นองบก
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง อาเภอดอนมดแดง
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ท่าเมืองเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง
3.5 ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
3.6 ปฏิบัติราชการอื่นตามที่ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กาหนดหรือมอบหมาย
4. นำยสำญัณห์ รัตนโสภำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑ ตำแหน่งเลขที่ 7 รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
4.1 รักษาราชการแทนผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ลาดับที่ 3
4.2 ช่ว ยผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 1
กากับดูแล การปฏิบัติราชการของ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ในการปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้พิจารณาสั่งการและกาหนดเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากได้
พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใดให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วนด้วย
4.4 รับผิดชอบกากับติดตามนิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
บรรลุ เป้ าหมายของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ปัญญาม่วงหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 เกษมสีมา อาเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบก ยางโยภาพ อาเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ อาเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย อาเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ไข่นกยางสักแพง อาเภอม่วงสามสิบ
4.5 ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
4.6 ปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ตามที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 1 กาหนดหรือมอบหมาย
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5. นำยสุริยะ พุทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 5 ตำแหน่งเลขที่ 2 ปฏิบัติรำชกำรตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
5.1 รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลาดับที่ 4
5.2 ช่ ว ยผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1
กากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มอานวยการและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5.3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ในการปฏิบัติราชการ หากเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญหรือเรื่องนโยบายให้เสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็ นผู้พิจารณาสั่งการและกาหนดเห็นว่าเป็นเรื่ องเร่งด่วน หากได้
พิจารณาลงนามหรือสั่งการไปแล้วประการใดให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทราบโดยด่วนด้วย
5.4 รับผิดชอบกากับติดตามนิเทศการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
บรรลุ เ ป้ า หมายของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นโยบาย ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ในเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 ศรีเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ไร่น้อยเมืองอุบล อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 หนองขอนปะอาว อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก อาเภอเมืองอุบลราชธานี
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กุดลาดห้วยวังนอง หนองกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี
5.5 ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 ปฏิบัติราชการอื่นตามที่ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กาหนดหรือมอบหมาย

กลุ่มอำนวยกำร
๑. นำยอนุชำ กัลยำ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1
ผู้อำนวยกำร กลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. วางแผน ควบคุม กากับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ
3. ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ก ากั บ เร่ ง รั ด การด าเนิ น งาน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ
4. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา แนะนา ของกลุ่มอานวยการทุกกลุ่มงาน
5. การจัด ระบบบริห ารและพัฒ นาคุณ ภาพการให้บ ริก าร ของส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานักงาน
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6. การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
7. เป็ น ผู้ แทนของกลุ่ มอานวยการในคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทางาน
ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งานจัดระบบบริหารงาน ตั้งแต่การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การแบ่งส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการวิจัยและประเมินผล
การดาเนินงาน ตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิ ดชอบตามโครงสร้างราชการ ส่ วนราชการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
9. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงาน
เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
10. การส่ง เสริม และสนับ สนุน การจัด สวัส ดิก าร สวัส ดิภ าพแก่ข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
11. งานจัดระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
12. งานสรรหาคุณธรรม การให้บริการ โดยการให้ความสาคัญกับการปรับปรุงคุณธรรมการ
ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า กลุ่มงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายใน
สานักงานปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 1 ในกรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
2. ให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย
3. จั ด ทาคาสั่ ง มอบหมายงานในหน้ า ที่ ร าชการของบุ ค ลากรในสานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาคาสั่ ง มอบหมายงาน
4. งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่
1) งานควบคุ ม ภายใน ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานตามมาตรการในการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาภาครัฐ ( PMQA : Public Sector
Management Quality Award) ตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งานการควบคุมภายใน
การใช้สาธารณูปโภค และการประหยัดพลังงาน
5. การจัดทาข้อตกลงและคารับรองการปฏิบัติราชการ
6. การจัดทามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมตัวชี้วัด
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7. กากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสาคัญ ๆ โดยต้องมีการเตรียม
เอกสาร การนาเสนอ การจดบันทึก การตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้น
สาเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์
8. การควบคุมสมุดตรวจเยี่ยม สมุดตรวจราชการ
9. การรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ พระบรมราชิ นี น าถ และพระบรมวงศานุ ว งศ์
ทุกพระองค์
10. การอานวยความสะดวก การต้อ นรับ ข้า ราชการชั ้น ผู ้ใ หญ่ ผู ้ต รวจราชการ และ
บุคคลสาคัญ
11. งานยานพาหนะ จัดการบริหารจัดการยานพาหนะและสั่งการให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบ
การขอใช้ยานพาหนะ เตรียมความพร้อมให้บริการสาหรับผู้บริหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร
12. งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานและรับผิดชอบการติดตามและ
ประเมินผล การบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
13. แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
ให้ หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
14. มอบหมายให้ นางปวารณา ร้ อ ยพิ ล า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนกรณี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ อยู่ แ ต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 3
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนประสำนงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายใน
สานักงานปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 2 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทาสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสานักงาน
ในด้านต่างๆ
3. ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4. จัดระบบการปฏิบัติงานประสานงาน เพื่อให้การดาเนินการประสานข้อมูลพื้นฐาน ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. งานประสานงาน
1) งานที่เกี่ยวข้องกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนาและงาน
วันสาคัญต่างๆ
2) งานพระราชทานเพลิงศพ ทุกกรณี และงานฌาปนกิจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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3) งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคลากรนักเรียนที่
ประสบภัยต่าง ๆ
4)งานฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากทุกสถาบัน
5) งานการขอออกใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้ทา
คุณประโยชน์ และงานควบคุมทะเบียนเอกสาร/เกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร
6) งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการใน สพฐ.และการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กาหนด
6. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) การวางแผน การบริหารอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการการดูแลอานวยความสะดวก อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การขอใช้อาคาร
สถานที่ของหน่วยงานภายในสานักงานและองค์กรหรือบุคคลภายนอกโดยใช้ระบบ Amss Smart Area
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2) งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค และที่พัก
ของทางราชการ
3) การดาเนินการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของ
ทางราชการ พ.ศ.2560
7. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ปฏิบัติงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีหน้าที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
2) งานจัดสวัสดิการและสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 โครงการกู้เงินสวัสดิการ ทุกโครงการจากธนาคารของรัฐ และธนาคารพานิชต่าง ๆ
2.2 โครงการสานสายใจ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
2.3 โครงการฌาปณกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3) งานกองทุนและมูลนิธิของส่วนราชการต่าง ๆ
3.1 งานกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 กองทุนประถมศึกษา สปจ.อบ.1
3.3 กองทุนชะลอ กองสุทธิ์ใจ
3.4 มูลนิธิประถมศึกษา
3.5 มูลนิธิเผ่าพนัส
8. การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
9. งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. งานดาเนิ น การกิจ กรรมนันทนาการ และ กีฬ าสั ม พันธ์
11. งานอานวยความสะดวก การต้อนรับ – ส่งบุคคลสาคัญ
12. มอบหมายให้ นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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4.
ว่ำง
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 4
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. นำงสำววนิดำ อัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ตำแหน่ง เลขที่ อ 6
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและปฏิบัติงานดังนี้
1.1 การปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทาหน้าที่เป็นสารบรรณกลาง รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart
Area , AMSS+++ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1.2 งานประชุมภายในสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา
1.3 งานเก็บหนังสือราชการ และวิธีการจัดเก็บเอกสาร ออกแบบระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้สอดคล้องระบบการรับ -ส่ง การยืมและการทาลายหนังสือราชการ ตลอดจนครอบคลุมลักษณะ
การจั ดเก็บ หนังสื อ ที่กาหนดในระเบียบงานสารบรรณ โดยนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. งานรั กษาความปลอดภั ย (เวรประจ าเดื อน) เพื่ อสร้ างจิ ตส านึ ก สร้ างความตระหนั ก
ในการปฏิบัติกฎระเบียบที่กาหนด รักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย มีความคงอยู่และ
ปลอดภัย คงอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ
จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย กาหนดมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสั่งกากับติดตามตรวจสอบเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ผลต่อผู้ บั งคับบั ญชาอย่างสม่าเสมอรายงานผลการดาเนินงาน ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทุกประเภท ประเมินความ
เสี่ยงของสถานศึกษาเพื่อลดความเสียหาย และเตรียมพร้อม
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทิพวรรณ สมสอน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ว่ำง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ตำแหน่ง เลขที่ อ 7
7. นำงทิพวรรณ สมสอน ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ส. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33283
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่มอานวยการ
2. งานเก็บหนังสือราชการ และวิธีการจัดเก็บเอกสาร ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้
สอดคล้องระบบการรับ-ส่ง การยืมและการทาลายหนังสือราชการ ตลอดจนครอบคลุมลักษณะ การจัดเก็บ
หนังสือที่กาหนด ในระเบียบงานสารบรรณ โดยนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
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๑๐

3. การปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ทาหน้าที่เป็นสารบรรณกลาง รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS+++
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4. รั บ หนั ง สื อ จาก ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทางระบบ AMSS
พร้อมลงทะเบียน
5. รั บหนั งสื อจากระบบงานสารบรรณ อิเล็ กทรอนิ กส์ ของศาลากลางจังหวั ดอุ บลราชธานี
พร้อมลงทะเบียน
6. งานจัดทาและเสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7. งานเสนอการขออนุ ญาตการลาทุ กประเภทของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
และลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งการจัดทาทะเบียน
วันลาและสารวจวันลาประจาปีงบประมาณเพื่อประกอบพิจารณาความดีความชอบ
8. งานควบคุ มสมุดการขออนุญาตไปราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
9. แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
ให้ หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
10. งานอานวยความสะดวก การต้อนรับ การรับ – ส่งบุคคลสาคัญ
11. ปฏิบัติห น้า ที่แ ทน นางสาววนิด า อัม พัน ธ์ และนายธรรมนูญ ลาผ่า น กรณีไ ม่อ ยู่
หรื ออยู่ แต่ ไม่ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำงสำวจิรำพร พุทธเลิศ ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ส. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33282
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานเลขานุการหน้าห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
2. ตรว จสอ บหนั ง สื อ รา ช การ บั น ทึ ก เสนอทุ ก ปร ะเภ ทถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบราชการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
3. งานต้อนรับบุคคลต่างๆที่มาตรวจเยี่ยมหรือเข้าพบผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
4. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และสถานศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
5. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ
6. ด าเนิ น การรั บ – ส่ ง หนัง สื อราชการส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
อุบ ลราชธานี เขต ๑ งานการ รั บ - ส่ ง หนั ง สื อ ตามระบบราชการทาง internet ด้ ว ยระบบปฏิ บั ติก าร
ระบบ SMART OBEC และ ระบบ SMART AREA (AMSS)
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๑๑

7. แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. งานอานวยความสะดวก การต้อนรับ – บุคคลสาคัญ
9. ปฏิบัติห น้า ที่แ ทน นางเพชรมณี บุญ ดาว กรณีไ ม่อ ยู่ห รือ อยู่แ ต่ ไ ม่ส ามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำยธรรมนูญ ลำผ่ำน ตำแหน่ง พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ พ 101275
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. รับผิดชอบงานบริการอัดสาเนาเอกสารราชการ
2. งานดูแล บารุง รักษา ทาความสะอาดและเสนอซ่อมแซม เครื่องอัดสาเนา การรักษา
ความสะอาด การจัดสภาพแวดล้อม ห้องอัดสาเนา และ ห้องกลุ่มอานวยการ
3. การปฏิบัติงานสารบรรณ รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart
Area , AMSS+++ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4. ช่วยปฏิบัติงานระบบ ICT ของกลุ่มอานวยการ
5. ปฏิบัติงานสวัสดิการ/สวัสดิภ าพ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้
6.ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แทน นางสาววนิ ด า อั ม พัน ธ์ และ นางทิ พ วรรณ สมสอน ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกรณี ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำยสุพจน์ กอดแก้ว ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33277
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าพนักงานขับรถยนต์
2. พนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน ๗๙๙๙
3. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่
ได้รับมอบหมาย และบันทึกการใช้รถยนต์
4. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบั ติห น้าที่ในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
8. ให้นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑1. นำยวุฒิพงษ์ ภำษิต ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33278
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-4489
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ตามที่
ได้รับมอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบั ติห น้าที่ในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับ และอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้นายชาลี กุลเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑2. นำยชำลี กุลเกษ ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33279
มีหน้ำที่รับผิดชอบและ ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-3279
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่
ได้รับมอบหมาย และบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้น ายกมลไชย มาสุข ปฏิบัติห น้า ที่แ ทนกรณีไ ม่อ ยู่ห รือ อยู่แ ต่ไ ม่ส ามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑3. นำยกมลไชย มำสุข ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33274
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ-๗๖๙
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับ
มอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้นายสุพจน์ กอดแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑4. นำยพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33280
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนั ก งานขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลางหมายเลขทะเบี ย นหมายเลขทะเบี ย น นข- 2311
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับ
มอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้นายกมลไชย มาสุข ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นำยสมชำย เปลื้องทุกข์ ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33350
โรงเรียนบ้ำนขำมใหญ่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-2319
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับ
มอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑6. นำยประจักษ์ แสงสำ ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33281
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข- 7265
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับ
มอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์
3. งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
7. ให้นายชาลี กุลเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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17. นำยวิมล บุญทวี ลูกจ้ำงประจำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ตำแหน่งเลขที่ 33304
โรงเรียนอุบลวิทยำคม (ช่วยรำชกำร) มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานควบคุม กากับ ดูแลรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม อาคารสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต ๑ ห้ องผู้ อ านวยการ/ห้ องประชุ มเกี ยรติ อุ บล ห้ องประชุ มราชธานี
ห้องประชุมศรีอุบล และห้องประชุมบุณฑริกา
2. ประสานงานกับนักการภารโรง ลูกจ้างประจา ยาม และพนักงานขับรถ ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. งานบารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณรอบอาคารสานักงาน
4. ดูแลรักษา เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้อานวยความสะดวกในการให้บริการและต้อนรับบุคคลต่างๆ
5. การจั ดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสี ยง ในการจัดอบรม/สั มมนาต่าง ๆ ทุกห้ องประชุ ม
ให้พร้อมใช้งาน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับนักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริเวณอาคารสถานที่ใน
วาระต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายจันทร์ที กุลเกษ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18. นำยจันทร์ที กุลเกษ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (งบประมำณ สพฐ.) ตำแหน่ง พนักงำนทำควำมสะอำด
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานดู แลรั กษาความสะอาด จั ดสภาพแวดล้ อม อาคารส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และบริเวณ ห้องประชุมราชธานี
2. งานบ ารุ ง รั ก ษาไม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ สวนหย่ อ มบริ เ วณหน้ า ห้ อ งกลุ่ ม อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน และบริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี
3. การบริ การ การต้ อนรั บ การอ านวยความสะดวก เมื่ อมี การประชุ มในวาระต่ าง ๆ ตาม
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. กากับควบคุม ดูแล การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม/สั มมนาต่างๆ ในห้ อง
ประชุมราชธานี ห้องประชุมศรีอุบล และเครื่องเสียง ให้พร้อมใช้งาน
5. ดู แ ล รั ก ษา เก็ บ รั ก ษาวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
และต้อนรับบุคคลสาคัญ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับนักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริเวณอาคารสถานที่ใน
วาระต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. งานต้อนรับและอานวยความสะดวกบุคคลสาคัญ
8. ทาความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เก็บรักษาภาชนะถ้วยและแก้วน้า
9. ในกรณีมีงานอื่น หรือมีผู้ร้องขอให้ช่วยงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
10. งานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมภายในและภายนอกสานักงาน
11. งานจัดส่งหนังสือราชการตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างจังหวัด
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิมล บุญทวี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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19. นำยดำรง ทองงอก ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (งบประมำณ สพฐ.) ตำแหน่ง ยำม
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2. ดูแล รักษาความสะอาด ห้องกลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์และปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม หน้าอาคาร 1 และ 2 ถนนรอบ ๆ หน้าอาคารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ห้องสุขาอาคารหลังที่ 2
3. งานดูแลบารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สาธารณูปโภค
4. ปฏิบั ติงานร่ วมกับนั กการภารโรงผู้อื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจั ดบริ เวณอาคารสถานที่
ในวาระต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอาฤทธิ์ นาคา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20. นำยอำฤทธิ์ นำคำ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (งบประมำณ สพฐ )ตำแหน่ง ยำม
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2. ดู แ ล รั ก ษาความสะอาดและปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง สวนหย่ อ ม และรั ก ษาความสะอาด
หน้ าอาคาร และถนนรอบ ๆ อาคารส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต ๑
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริเวณอาคาร
สถานทีใ่ นวาระต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ปฏิบัติห น้า ที่แ ทน นายดารง ทองงอก กรณี ไม่อ ยู่ห รือ อยู่แ ต่ไ ม่ส ามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1. นำงกฤษณำ กฤตำคม ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 8
ปฏิบัติหน้ำทีเ่ ป็นผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และมีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในการกลั่นกรองงาน เสนอความเห็น ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. ปฏิบัติงานในฐานะ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o ข้อ ๔ วรรคสอง
3. กาหนด แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ มอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ
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กาหนดนโยบายวางแผน ตรวจสอบ กากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม กาหนดวิธีดาเนินงานเพื่อให้ การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และบังเกิดผลดีต่อทางราชการตลอดจน การประสานงาน สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นทีมงานได้
5. ทาหน้าที่วางแผน กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การทางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. เสนอความเห็น ให้คาปรึก ษา ติด ต่อ ประสานงานการให้ค วามรู้ อบรมสัม มนา
ประเมิน ผลงานเสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบการจัดทาโครงการ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
7 . จั ด ท ารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ าการหั ก ณ ที่ จ่ า ย เพื่ อ
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
8. เบิกเงินเดือนประจาเดือน/เบิกเงินค่าจ้างประจาและเงินเพิ่มที่เบิกควบกับเงินเดือน
9. จั ดท ารายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการจ่ ายเงิ นเดื อนและค่ าจ้ างประจ า การหั ก ณ ที่ จ่ ายเพื่ อ
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
10. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
11. เบิกเงินเดือนและเงินเพิ่มเงินเดือนประจาเดือนกรณีข้าราชการย้ายมา (แบบ 5110)
12. จัดทารายละเอียดงบหน้าแสดงการจ่ายเงินให้หน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติจ่าย
13. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารการโอนเงินรายตัวในงานที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ
14. ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110)
15. เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้นและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์
16. การเบิกเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน
17. การเบิกจ่ายเงินปรับวุฒิ ปรับพอก ปรับระดับ ของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
ทุกกรณี
18. บริหารควบคุมการดาเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นำงรัตนำ แก้วเนตร ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 9
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการกลุ่มบริห ารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ 2
2. ท าหน้า ที ่ว างแผน ก าหนดเป้า หมายยุ ท ธศาสตร์ การท างานให้ส อดคล้อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เสนอความเห็น ให้คาปรึกษา ติดต่อ ประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา
ประเมิน ผลงานเสนอแนะประเมิน ผลงานวิเ คราะห์แ ละปฏิบัติง านได้อ ย่า งมีร ะบบ การจัดทาโครงการ
วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
4. จัดทาบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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๑๗

5. จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
6. บันทึกรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินโครงการต่าง ๆ) และตรวจสอบความถูกต้อง ในระบบ GFMIS
7. ตรวจ Statement บัญชีธนาคารจากระบบ GFMIS และบัญชีเงินระบบ GFMIS
8. ดาเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กับระบบบัญชีมือ
9. จัดทารายงานเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
10. จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ/ ด้านจ่าย /ด้านทั่วไป จัดทาทะเบียนคุม
11. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน งบเดือน ตามวันจ่ายเงิน
12. จัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
13. สร้างรหัสสินทรัพย์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
14. การเก็บรักษาเงินตลอดจนการบันทึกการนาเงินส่งคลังตามระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
15. บริหารและควบคุมการดาเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกฤษณา กฤตาคม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นำงสำวจันทร์ฉำย สืบวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 10
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ทาหน้าที่วางแผน กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การทางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผล
งานวิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
3. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ,ลูกจ้างประจา,ข้าราชการบานาญ
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4. การขอรับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
5. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. จัดทารายงานข้อมูลของบ้านเช่าหรือข้อมูลการเช่าซื้อ
7. จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัดและรายงานเงินประจางวดส่วนจังหวัด
8. จั ดทาทะเบี ย นคุม เงิน งบประมาณเบิ กแทนกั น พร้ อ มจัดทารายงาน
9. แจ้งการโอนเงินประจางวดส่วนจังหวัดให้สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10. ผู้ช่วยนายทะเบียนระบบบาเหน็จบานาญ ( e- pension )
11. ผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติผู้รับบานาญ
12. บริห ารและควบคุมการดาเนินการตามระบบการบริหาร การเงิน การคลั ง ภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13. วางฎีกาเบิกเงินงบดาเนินงานหมวดวัสดุ ในส่วนสานักงานจัดซื้อ
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัตนา แก้วเนตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑๘

๕. นำงสุภำวดี วิลัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 11
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ทาหน้าที่วางแผน กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การทางานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมิน
ผลงาน วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข.
4. ขอรับเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกกรณีตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้าง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับจัดทาเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา (กสจ.)
6. ขอรับเงินทาขวัญกรณีข้าราชการได้รับอันตราย
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและผู้รับบานาญ
8. ออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก ของข้าราชการบานาญ
9. เบิกเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา และการขอรับเงินทาขวัญกรณีลูกจ้างประจาได้รับอันตราย
และเบิกเงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจาที่ถึงแก่กรรม
10. นายทะเบียนระบบบาเหน็จบานาญ ( e- pension )
11. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของผู้รับบานาญ
12. จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อตรวจสอบกับระบบบัญชี
13. ดาเนินการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน
14. ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
15. วางแผนพัฒ นากาหนดเป้า หมายยุท ธศาสตร์ก ารทางานให้ส อดคล้อ งกับ นโยบาย
ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. เบิกจ่ายเงินและจัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ/หลักฐานขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการ,ลูกจ้างประจา,ข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
17. เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพประจาปี ให้โรงพยาบาล/ศูนย์บริการส่งเสริม
สุ ข ภาพข้ าราชการครู / ลู กจ้ างประจ า/ข้า ราชการบานาญ) และออกหนัง สื อ รับ รองการมี สิ ท ธิรั บเงิ น
ค่ารั กษาพยาบาล (คนไข้ใน) ข้าราชการ/ลู ก จ้างประจา/ข้าราชการบานาญ และจัด ทาทะเบีย นคุม เงิน
งบประมาณ และทะเบียนคุมหลั กฐานขอเบิก
18. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทัศนีย์ นามสละ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑๙

๖. นำงทัศนีย์ นำมสละ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 12
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา
ประเมินผลงาน วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)
2. การรับจ่ายเงินประกันสัญญา การน าส่ ง นาฝากเงินบารุงการศึกษาและจัดทาทะเบียน
คุมเงินฝากคลัง
3. วางฎีกาเบิกเงินงบดาเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอย (ในส่วนสานักงาน)
4. เบิกจ่ายเงินยืมราชการและจัดทาทะเบียนคุมสัญญาลูกหนี้เงินยืม,ล้างลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ
5. เบิกจ่ายค่าปรับ กรณีผิดสัญญาจ้าง สัญญาซื้อ - ขาย
6. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกเดือน
7. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
8. ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุธาวัณย์ จันทรจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นำงสำวสุธำวัณย์ จันทรจิตร ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 13
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. เสนอความเห็นให้คาปรึกษาติดต่อประสานงานให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน
วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ GFMIS
2. การจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) และ
การจัดทาทะเบียนคุม
3. ดาเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ, การยืม, การรายงาน, การจัดทาทะเบียน
เงินทดรองราชการ, ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ
4. ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ หารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ
6. เขียนเช็ค–จ่ายเช็คเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน/เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและนาฝากธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทาทะเบียนคุมเช็ค/
ทะเบียนจ่ายเช็คเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการ
7. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินที่จ่ายประจาเดือนทุกรายการและ การโอนเงินเข้า
บัญชีทุกประเภท ทุกงบรายจ่ายและประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน /
ใบสาคัญประจาวันส่งงานบัญชี
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุภาวดี วิลัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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8. นำยสุคนธ์ ตังคโณบล ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการกลุ่มบริห ารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ 3
2. ท าหน้า ที ่ว างแผน ก าหนดเป้า หมายยุท ธศาสตร์ การท างานให้ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เสนอความเห็น ให้คาปรึก ษา ติด ต่อ ประสานงานการให้ค วามรู้ อบรมสัม มนา
ประเมิน ผลงานเสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบการจัดทาโครงการ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
4. ปฏิบัติงานในฐานะ”เจ้าหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 ตามมาตรา 4
5. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาพัสดุ ตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
ทาความเห็น พิจารณา วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อพัสดุ การกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
ศึกษาเคราะห์ วางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
6. ฝึก อบรมเผยแพร่ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ หลัก การและวิธ ีก ารของงาน
ในความรับผิดชอบให้คาปรึกษา แนะนาและเป็นวิทยากรตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. งานการด าเนิน การต ามพระราช บัญ ญัต ิที ่ ร าช พัส ดุ และกา รจัด ท าข้อ มูล
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และวิธีการของ
งาน การประเมิ น ผลงาน เสนอแนะประเมิ น ผลงาน วิ เ คราะห์ และปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ แนะน า
การปฏิบัติงาน
8. วางแผน กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การทางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
9. เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนา ประเมินผลงาน
วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ในส่วนของงานพัสดุและสินทรัพย์
10. การดาเนินการเกี่ยวกับการรับ – เบิก – จ่าย และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
11. การจัดเก็บ รักษา และการเบิกจ่ายวัสดุคลังพัสดุ และจัดทาบัญชีวัสดุ
12. การรายงานการก่อหนี้ผูกพัน การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา เบิกจ่ายเงิน
งบลงทุน ทุกแผนงาน/งาน/โครงการและจัดทาทะเบียน คุมหลักฐานการเบิกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
13. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ดาเนินการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ทุกแผนงาน/งาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๑4. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
15. ตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัส ดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
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จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ในส่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
16. บริ หารและควบคุมด าเนินการตามระบบการบริ หารการเงิ นการคลั งภาครั ฐด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS )
17. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุมณฑา วงศ์มั่น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงสุมณฑำ วงศ์มั่น ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ 18
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในฐานะ”เจ้าหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4
2. ทาหน้าที่วางแผน กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การทางานให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เสนอความเห็นให้คาปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาประเมินผลงาน
วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS) ในส่วนของงานพัสดุ
4. การจัดหาจัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทาทะเบียนพัสดุการประมูลว่าจ้าง ค้นคว้า
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณ ฑ์ เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ ให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
5. ควบคุมตรวจสอบการดาเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดหาการรายงาน การก่อหนี้ผูกพัน ทาสัญญา เปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญา รายงานผลการจัดซื้อ/จั ดจ้างซ่อมในรายงานซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน /ยานพาหนะ /วัสดุน้ามัน
เชื้อเพลิง และหล่อลื่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ
6. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
7. เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ
8. ตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ างและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจั ดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพัสดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 งบดาเนินงาน ในส่ ว นของสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
9. สร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ทุกแบบงาน/โครงการ
10. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานพัสดุ และงานบัญชี
11. การจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ของทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
12. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/โครงการ งบดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และจัดทาใบสั่งซื้อในระบบ webonline
13. ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
14. วางฎีกาเบิกเงินงบดาเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุโรงเรียน
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15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุคนธ์ ตังคโณบล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำยเสงี่ยม พวงสุข ตำแหน่ง ครู คศ. 3 ช่วยรำชกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ทาหน้าที่โปรแกรมเมอร์(Programmer) เพื่อดูแลวางระบบโปรแกรมการเบิกจ่ายเงินเดือน/
เงิ น สวัส ดิก าร/เงิน บ านาญ/เงิ น ค่ าจ้ างลู ก จ้า งชั่ ว คราว โปรแกรมการเขี ยนเช็ คเงิน งบประมาณ/เงิน นอก
งบประมาณ/เงิ น ทดรองราชการให้ กั บ หน่ ว ยงานสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา/
และหน่ วยงานที่ขอความอนุ เคราะห์ โปรแกรม การโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, ลูกจ้างประจา,ลูกจ้างชั่วคราว นาส่งข้อมูลโอนเงินรายตัวทุกประเภทให้กับธนาคารในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
2. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวทุกประเภทและเงินที่จ่ายควบ (ประกันสังคม) สรุปยอดหักเงิน
ชาระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจาเดือน เพื่อขออนุมัติจ่าย
3. จัดทารายการเงินเดือนข้าราชการบานาญ หักเงินชาระหนี้และส่งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลาง
(ข้าราชการบานาญ)
4. รวบรวมเอกสารหลั กฐานการเบิ กจ่ ายเงิ นค่ าจ้ างชั่ ว คราวให้ เจ้ าหน้ าที่ เขี ยนเช็ ค และ
เจ้าหน้าที่โอนเงิน
5. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณและทะเบียนคุมหลั กฐานขอเบิกในส่ว นที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปยอดหักเงินชาระหนี้หน่วยงานทุกรายการ ประจาเดือนของข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นงานธุรการ)
7. สรุปยอดหักเงินชาระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจาเดือนผู้รับบานาญ เพื่อขออนุมัติจ่าย
ส่งกรมบัญชีกลาง ทุกสิ้นเดือน (ยกเว้นงานธุรการ)
8. ส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกสิ้นเดือน ( กรมบัญชีกลาง )
9. จัดทารายละเอียดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการบุคลากร ทางการศึกษา
และลูกจ้างประจาเพิ่มเติม ในเดือนมกราคมของทุกปี และรายงาน ภ.ง.ด. 9ก พิเศษ ต่ อสานักงานสรรพากร
จังหวัดประจาปี (เดือนกุมภาพันธ์) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับข้าราชการบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว และจัดส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา,ลู ก จ้ า งประจ า,ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี
10. ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11. จัดส่งข้อมูลหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจาให้กับ สพฐ.และกรมบัญชีกลางในระบบ
จ่ายตรง
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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1. นำยณรงศักดิ์ สุตะพรหม ตำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 33399
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ประสานงานโอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้กับธนาคารและนาเงินสด/เช็ค
ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน/เงินรายได้แผ่นดิน นาส่งที่ธนาคารประจาวัน
2. ประสานงานนาส่งเช็คชาระหนี้ธนาคาร/สหกรณ์ออมทรัพย์/หน่วยงานอื่น ฯลฯ ทุกวัน
สิ้นเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ผู้รับบานาญ
3. ดาเนินการลงรับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี (ฌ.ส.อ.)
5. ปฏิ บั ติ ง านตามระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(GFMIS)
6. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ธนาคาร/นาเงิ น สดฝากธนาคารประจาวั น
7. ดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินประจาวันประเภทรายได้แผ่นดิน/เบิกเกินส่งคืน/เงินนอก
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นเงินบารุงการศึกษา/เงินประกันสัญญา)
8. นาเงินสด/เช็คฝากธนาคารและนาเงินส่ งคลังในส่ วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นการนาส่งด้ว ย
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายเสงี่ยม พวงสุข กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นำงสำวนิโลบล โยธำ ลูกจ้ำ งชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำ ที่ใ นส่วนของงำนบัญชี มีหน้ำ ที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. สร้างรหัสสินทรัพย์ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง
2. ล้างพักสินทรัพย์ทุกรายการ พักครุภัณฑ์ , พักสิ่งปลูกสร้าง
3. ดาเนินการตัดจ่าย ผ่านระบบ GFMIS
4. บันทึก – นาส่งเงิน ผ่านระบบ GFMIS
4.1 รายได้แผ่นดิน
4.2 เบิกเกินส่งคืน
5. Admin กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นาเสนอข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. ปฏิบัติตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
7. ปริ้นเอกสาร รายงาน การรับ – นาส่ง Transaction Code ZFI_CASHBAL
เพื่อเสนอผู้มีอานาจตรวจสอบรายงาน
8. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( AMSS++ )
9. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แนบท้ายคาสั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 287/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562

๒๔

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงทิยำนันท์ พละไกร ตำแหน่ง นักทรั พยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 19
ปฏิบัติงำนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะการดาเนินการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาวินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายกฎมติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่ว ยงานการศึกษาหรือคณะกรรมการต่าง ๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้อานวยการกลุ่มนอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
ยังทาหน้าที่กาหนดแผนงานมอบหมายงานควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง แก้ไข
ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้วย
2. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทางราชการและ
สามารถปฏิบัติงานเป็นทีได้
3. การบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้คาปรึกษาแนะนาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง กากับติดตาม เสนอแนะการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้
3.1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.3 กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
3.4 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสุภำวดี วิริยะพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 20
ปฏิบัติงำนหัวหน้ำคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กลุ่มงำนวำงแผน
อัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่งโดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. ควบคุม กากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรองเสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคนวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษขึ้นไป ทุกสายงาน
5. การจัดทาทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษขึ้นไป ทุกสายงาน
6. การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการทุกสายงาน
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7. งานจัดทาทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการทุกสายงาน
8. งานรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวันที่ 5 ของเดือน9) การจัดทามาตรฐานตาแหน่งภาระงานและเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. การจัดกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
11. การก าหนดต าแหน่ ง และประเมิ น บุ ค ลากรเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
12. การดาเนินมาตรการปรับขนาดภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล(คปร.) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน (บุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2), ศึกษานิเทศก์,ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที,่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่)
13. การดาเนินการรายงานข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
14. การเลื่ อนเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาตาแหน่ งบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
15. งานพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวนวลฉวี สุตันตั้งใจ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 26
ปฏิบัติงำน กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. งานจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
4. งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคาสั่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
7. การดาเนินการมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล (คปร.)
8. งานควบคุมและตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การดาเนินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อประกอบการจัดทาแผนการรองรับ
การบรรจุนักศึกษาทุนทุกประเภท
10. การดาเนิ นการรายงานข้อมูลอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ เพื่อประกอบการจัดทาแผนเกษียณอายุราชการ
11. งานความต้องการครูของสถานศึกษา(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี)
12) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
13. งานจัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. งานจัดทาข้อมูลอัตราลูกจ้างประจา พนักงานราชการและอัตราจ้าง
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15. การดาเนินการรายงานข้อมูลอัตรากาลังลูกจ้างประจาพนักงานราชการ อัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
16. การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
17. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) ลูกจ้างประจา
18. การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจา
19. หน้าที่แทน นางสุภาวดี วิริยะพันธ์กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสมจินตนำ แสงภักดี ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 24
ปฏิบัติงำนหัวหน้ำ กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 4ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
3. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งหรือเสนอและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
4. การย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
5. การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
7. การลาออกจากราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
8. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
9. การช่ ว ยราชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
10. การรับโอน การให้โอน
11. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
12. การสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13. การดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียน
เพื่อปฏิบัติงาน)
14. การขึ้นทะเบียนประกันตนและสิ้นสุดการประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
ราชการในสังกัด
15. การจัดทา รวบรวมสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่งและประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
16. การดาเนินการให้ครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา)
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
17. การรายงานข้อมูลครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
18. การดาเนินการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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19. หน้าที่แทน นางปาณิสรา สิงห์ทอง กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงปำณิ สรำ สิงห์ทอง ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 25
ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา)
2. การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา (รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาและผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา)
3. การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
และผู้อานวยการสถานศึกษา
5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแลผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งศึกษานิเทศก์คาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
7. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย
8. การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
9. การดาเนินการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา)
10. การจัดทา รวบรวมสัญญาจ้างพนักงานราชการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. การรายงานข้อมูลพนักงานราชการ
12. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกกรณี
13. การลงรายงานในทะเบียนประวัติ ก.พ.7กรณีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาของแต่ละปี
14. หน้าที่แทน นางสมจินตนา แสงภักดีกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำงสุ ธ ำนี วิ สุ ง เร ต ำแหน่ ง นั ก ทรั พ ยำกรบุ ค คลช ำนำญกำร ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 22
ปฏิบัติงำนหัวหน้ำกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. ควบคุม กากับ ดูแล พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะการบันทึ กเสนองานกลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบ และทะเบียนประวัติ ให้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ. และระเบียบฯหลักเกณฑ์ วิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างจ้างประจา
4. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจากรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูง
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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5. งานดาเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6. งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างลูกจ้างประจา
7. งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาข้ามหน่วยเบิก
8. งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาปี
9. งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
10. งานขอรับเงิน พ.ค.ก. และเงิน พ.ส.ร.
11. งานขอถือจ่ายเงินพิเศษต่าง ๆ
12. งานกันเงินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ครบทุกกรณี
13. งานแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
14. งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล HumanResource Managements
System (HRMS)
16. การจัดทา เก็บรักษา และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการให้บ ริการสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.เมืองและลูกจ้างประจาในสังกัดทุกกรณีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
17. งานจั ด ท าข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งประจ า
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
18. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)กรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูง
19. งานข้อมูลบุคลากรโปรแกรม P-OBEC
20. หน้าที่แทน นางพิสมัย สุขรักษา กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.
นำงรั ช สุ ด ำ บั ว ศรี ต ำแหน่ ง เจ้ ำ พนั ก งำนธุ ร กำรช ำนำญงำน ต ำแหน่ งเลขที่ อ 30
ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานบริการ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้บริการสาเนาทะเบียน
ประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
2. การจัดทา เก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง)
ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38ค (2)ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกกรณี
3. การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอาเภอเขื่องใน อาเภอม่วงสามสิ บ ในอาเภอดอนมดแดง อาเภอเหล่ าเสื อ โก้ก และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4. การรายงานข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
5. การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กบข.ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่กรรมคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิกกสจ.ของลูกจ้างประจา
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7. งานควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาและลูกจ้างประจา
8. งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
9. งานขออนุญาตลาอุปสมบท/การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
10. การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานหีบศพ
11. งานเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อ-สกุลของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
12. งานแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
13. การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไป
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการอื่น
14. งานธุรการกลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
15. หน้าที่แทน นางสุธานี วิสุงเร กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำงพิสมัย สุขรักษำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 49
ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 3 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. งานดาเนิ น การปรั บ อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ได้รับ
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3. งานขอใช้วุฒิเพิ่มวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานตรวจสอบคุณวุฒิ และการรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น
คุณวุฒิสาหรับข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา
5. งานรวบรวมสรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบันทึกลงในทะเบียน
ประวัติ (แฟ้มเหลือง) พร้อมรายงานวันลาข้าราชการที่มาช่วยราชการให้ต้นสังกัด
6. งานขอหนังสือรับรองเงินเดือน
7. งานดาเนินการขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือบัตรเหรียญราชการ
ชายแดน
8. งานจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ
9. การขออนุญาตภายในประเทศ
10. หน้าที่แทน นางรัชสุดา บัวศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงสำวเอมอร วิมลพันธ์ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2 .งานประสานงานกับกลุ่มงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. งานประสานงานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
4. งานด าเนิ น การรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลทาง Internet
ด้วย ระบบe – office คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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5. งานจัดทาทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. งานดาเนินการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. งานระบบทะเบี ย นประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (งาน ก.พ.7 อิเล็ กทรอนิกส์ ) และระบบ
สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
9. การใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
10. รวบรวมและจั ด เตรี ย มเอกสารข้ อ มู ล แฟ้ ม ประวั ติ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา และเอกสารคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และบัญชีแนบท้ายคาสั่งอื่น ๆเพื่อส่งมอบให้บริษัทที่ปรึกษา
11. ติดต่อประสานงานระหว่างสานักงาน ก.ค.ศ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบริษัท
ที่ปรึกษาในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
12. สแกนทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับตัดรูปบุคลากรในทะเบียนประวัติ และบันทึก
ข้อมูลตามรายการ ก.ค.ศ. 13 ลงในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
14. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายกลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำงอุ ณ ำรั ต น์ ลำผ่ ำ น ต ำแหน่ ง นั ก วิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผนช ำนำญกำรพิ เ ศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 38 ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
งานวิ เคราะห์ นโยบายและแผน ที่ มี ลั กษณะความยาก และคุ ณภาพของงานสู งมากเป็ นพิ เศษ ปฏิ บั ติ งาน
โดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจา และปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน โดยต้องมีการจัดการ กากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวน
มากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. วางแผน ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม กาหนดวิธีการเพื่อให้งานในกลุ่มเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ถูกระเบียบ และทันตามกาหนดเวลาของทางราชการ
2. วิเคราะห์พัฒนาทิศทางและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นคู่มือการบริหาร
จัดการศึกษา
4. ประสานงานในการจัดทาแผนพัฒนาระดับจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ น และรายงานผลการใช้ งบประมาณและผลการปฏิ บั ติ งาน
ของโรงเรียนและของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ไว้
6. ให้คาปรึกษา แนะนาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอื่นที่มาขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับงานของกลุ่มนโยบายและแผน
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7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน
8. วิจัยพัฒนาการจัดทาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัด
9. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ขนาดพอเหมาะและจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด
1. งำนนโยบำยและแผน
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.1 วิเคราะห์ ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 จั ดท านโยบาย จุ ดเน้ น และเป้ าหมายการจั ดการศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บบริ บท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนาไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณชน
1.6 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
2. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และประเมินสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School
Mapping
2.4 กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ
2.7 นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
2.9 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
3. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
3.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
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3.7 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
3.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
3.10. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด
4.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.4 จัดทาโครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
4.5 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.6 ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของจังหวัด
4.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
4.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำงเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 39
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณดังนี้
งำนวิเครำะห์งบประมำณ
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง
สารวจและรายงานข้อมูล
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 คณะกรรมการ ประชุมดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้อานวยการฯ พิจารณา กรณีพิจารณาไม่
เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนาเสนอผู้อานวยการฯ
พิจารณาใหม่
1.5 จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณีเร่งด่วนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.1.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2.1.2. สถานศึกษา จัดทาคาของบประมาณ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.1.3. คณะกรรมการจั ดท าและเสนอของบประมาณ วิ เคราะห์ ความ
เหมาะสม การจัดตั้งงบประมาณและหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.1.4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
และผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.1.5. จัดทาคาของบประมาณประจาปี
2.1.6. ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
2.1.7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
2.2.1. ประสานงานการขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงาน
ภายนอกสาหรับการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา
2.2.2. วิเคราะห์ งาน/โครงการ/กิ จกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพื่ อมิให้ มี
ความซ้าซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.2.3. เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบใน
การขอรับการสนับสนุนฯ
2.2.4. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดาเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
2.2.5. รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษา
ที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
3. งำนจัดสรรงบประมำณ
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.1.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
3.1.2. คณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ วิ เคราะห์ จั ดสรรงบประมาณ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑ์ที่กาหนด
3.1.3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
และหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
3.1.4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่ มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.5. ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา สนั บสนุ นช่ วยเหลื อกลุ่ ม และหรื อ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
3.2.1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี
เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.2.2. การก าหนดหลั ก เกณฑ์ และปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ งบประมาณ
ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
3.2.3. การก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่ ว ยงาน
และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
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3.2.4. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนบริ หารงบประมาณและแผนปฏิบั ติการ เพื่อจัดทาเอกสารแผนฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
3.2.5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
3.2.6. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
4. งำนบริหำรงบประมำณ (กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ)
4.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงาน
จากสถานศึกษา
4.2 คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี
4.3 วิเคราะห์ ผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไข
ความสาเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
4.4 กาหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
4.5 จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
4.6 เสนอแนวทางและวิ ธี การใช้ เงิ นเหลื อจ่ าย และแนวทางการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
4.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
4.8 รายงานการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.9 แจ้ งกลุ่ ม และหรื อ สถานศึ กษา รวมทั้ งหน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้ องจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดาเนินการ
4.10 ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
4.11 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.12 งานประมวลผลผลิตมวลรวมของจังหวัด(GPP) สาขาการศึกษา
4.13 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน
4.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. นำงวำสนำ มุ สิ ก สำร เจ้ ำ พนั ก งำนธุ ร กำร ช ำนำญงำน ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 45
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนข้อมูลสำรสนเทศ
1. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตาม
โปรแกรมระบบบริหารงานนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center : DMC เพื่อใช้ประกอบการ
จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานยากจน และนักเรียนประจาพักนอน
2. งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Education Management Information
System : EMIS)
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูล ให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข
2.2 จั ดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ
2.3 ออกแบบวิธีการนาเสนอ รูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
2.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. นำงสำวอมรำ ทิณพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ตำแหน่งเลขที่ อ 35
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
1. งานติ ดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
1.1.1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.2. จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และแผนกากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตามเร่งรัด
ให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
1.1.3. จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการติดตามแกละรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
1.1.4. เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตามต่อผู้ มีอานาจ
พิจารณา
1.1.5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
1.1.6. การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามนโยบายและกลยุ ทธ์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามกลยุ ทธ์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2. ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ
2.1.3. ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
2.1.4. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
2.1.6. สรุปผลการดาเนินงาน
2.2 ประเมิ นผลแผนพั ฒนาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา

แนบท้ายคาสั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 287/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562

๓๖

2.2.1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทารายงาน
ผลพร้อมข้อเสนอแนะ
2.2.2. ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
นาไปพัฒนางานองค์กร
2.2.3. สรุปผลการดาเนินงาน
2.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3.1. ศึ กษา วิ เคราะห์ รายละเอี ยดของแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ
2.3.2. สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2.3.3. ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
2.3.4. สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
2.3.5. สรุปผลการดาเนินงาน
3. แผนพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดาเนินงาน
ของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
3.5 ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.6 เผยแพร่ ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้รั บการวิจัยและส่ งเสริมให้
นาไปใช้ทงั้ ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. นำงพรเพ็ ญ ผ่ อ งแผ้ ว เจ้ ำ พนั ก งำนธุ ร กำรช ำนำญงำน ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 63
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนธุรกำร
1. งานสารบรรณ
1.1 นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ – ส่ง
หนังสือราชการ
1.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนดโดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ – ส่ง
หนังสือด้วยระบบ Smart Area กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย
1.2.1 รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ Smart Area
1.2.2 เสนอผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
1.1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
1.2.4 เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
1.2.5 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
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1.3 ตรวจสอบการรับ – ส่ ง หนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน
และควบคุม การส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
1.5 ปรับปรุงและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2. งานประสานงานและให้บริการ
2.1 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
2.2 ช่ วยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่ อเชื่ อมเทคโนโลยี ภายในส านั กงาน
ทาให้ระบบ มีประสิทธิภาพ
2.3 ประสานการดาเนิ นงานประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารและผลงานของ
กลุ่มนโยบายและแผน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
2.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.4 จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
4.1 การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
4.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
4.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
4.4 สรุปและรายงานผล
5. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
5.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.4 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เบิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
5.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.6.1. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
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5.6.2. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.6.3. การจัด สรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้ างครูร ายเดือ นแก้ปั ญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
5.6.4. การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
6. การจัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน
6.1. ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการโรงเรียน
6.2. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง
7. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง
8. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูอัตราจ้างโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบครูสาขาขาดแคลน
9. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
10. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
11. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง)
12. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1. นำงธนิษฐำ ศรีอุฬำรวัฒน์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.6
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีหน้าที่กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสู งมาก ในด้านงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรื อแก้ปั ญหาที่ยากมาก และปฏิบั ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
1.3 ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
1.4 ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2.1 งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
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2.2 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)
2.3 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2.4 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.5 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.7 งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3.2 การศึกษา วิ เคราะห์ วิ จัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
3.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.4 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
3.5 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ
3.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
3.8 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
3.9 การติ ดตามประเมินผลระบบข้ อมู ลสารสนเทศ เพื่อการบริ หารและการจั ด
การศึกษา
4. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
4.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.3 งานติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.4 งานศึ กษา วิ เคราะห์ และก าหนดรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์
4.5 งานด าเนิ น การเกี่ ยวกั บระบบรั กษาคุ้ มครองความปลอดภั ยของข้ อมู ล และ
การโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริการ
4.6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.7 งานให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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4.8 งานติ ดตามประเมิ นผลระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.9 ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference
5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
5.1 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อแนะนา ปรั บปรุ งการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสั มพันธ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
5.2 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการ ปฏิบัติการเสนออัตรากาลัง
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
5.3 ประสานงาน สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
5.4 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
5.5 ให้การบริการ ด้านการอบรม เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานประชาสั มพันธ์ในความรับผิ ดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
5.6 สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรื อของรัฐบาล
หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
การควบคุม การตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.7 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทาง website และเครือข่าย Social Network
5.8 ติดตามผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำยอนุพงษ์ สิงห์รำ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลา และเงื่อนไข
2. จัดทา และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสนองความต้องการของผู้รับบริการ
3. ออกแบบวิธีการนาเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบออนไลน์
4. แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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5. งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
6. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้อง
กับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ ตาแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. งานการจัดทาหนังสือราชการ
3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม
4. งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนุพงษ์ สิงห์รา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. นำงวิจิตรำ สุขสำย ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 21
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งทุกสายงาน (Pre service training)
2. การประสานองค์ ก รวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและสถาบั น กา รศึ ก ษา
ที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ
3. การสารวจ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยสภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม (Training need)
4. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. งานส่งเสริ ม และยกย่องเชิดชูเกียรติสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัล
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. งานประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและจัดทาข้อมูล
7. งานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย
ระบบ TEPE Online
8. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษและเชี่ยวชาญ
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9. ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงาน
10. อบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทุกตาแหน่ง
11. การส่ งเสริ มการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ประพฤติตามระเบียบวินั ย
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
12. การฝึกอบรมลูกจ้าง ประจา ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
13. งานโครงการพิเศษของ สพฐ.
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเพชรมณี บุญดาว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงเพชรมณี บุญดำว ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 23
ปฏิบัติงำนกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ หน้ าที่ หน้ าที่ เลขานุ การผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานีเขต 1
2. งานลาศึกษาต่อทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การขออนุญาตไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สรรหาบุคคลเพื่อได้รับรางวัล
5 งานวิเคราะห์ วิจัย เสริมสร้างเครือข่าย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวน้ำทิพย์ สิทธิจินดำ ลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่ม
2. ลงทะเบียน รับ- ส่งหนังสือ
3. พิมพ์เอกสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
4. นาข้อมูลข่าวสารลงในเว็บไซด์

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1. นำยไพฑูรย์ ตระกำรไทย ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 46
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานสูงมากในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยา และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. ควบคุม กากับดูแลและตรวจพิจารณางานในกลุ่มให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับ นโยบายและแบบธรรมเนียมทางราชการ
3. กากับแผนงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ
ในกลุ่มก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือลงนาม
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4. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบและงานตามอัธยาศัย
5. วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาเพื่อการพัฒนางานและ
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบภารกิจของกลุ่ม และภารกิจของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพร่
แก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ผู้ปฏิบัติ
6. งานความมั่นคงของชาติ และการตรวจหอพัก สถานบริการตามกฎหมายฝ่ายปกครอง
7. งานศูนย์ ฉก.ชน.เขตพื้นที่การศึกษา,สพฐ.
8. งานศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสิทธิพร ไขแสง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 47
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน
สู งมากในด้านวิ ชาการศึกษา ปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญหาที่ ยาก และปฏิบั ติงานอื่นตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลาดับที่ 1 ในกรณี
ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
3. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้านและ
นักศึกษาวิชาทหาร
4. ประสานส่งเสริมการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม
5. ประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ตินสูลานนท์
6. งานพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
7. งานทุนการศึกษาทุกประเภท ยกเว้น กยศ.
8 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นต่าง ๆ
9. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
10. งานกิจกรรมนักเรียนทุกประเภท
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. นำงธันยำภัทร์ พัชรปุณยสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 48
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรื อปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา ล าดั บ ที่ 2 ในกรณี
ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
3. งานพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
4. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
5. งานดาเนินการบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
6. งานคณะกรรมการ/อนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด/อาเภอ
7. งานป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษา
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. งานโครงการ To be number one ในสถานศึกษา และสภากาชาด
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาริกา ชายผา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสำริ ก ำ ชำยผำ ต ำแหน่ ง นั ก วิ ช ำกำรศึ ก ษำ ช ำนำญกำร ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 50
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่ง
ต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานจั ดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและ
พระบรมวงศาทุกพระองค์
2. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
3. งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “เขตสุจริต”
4. งานโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
“โรงเรียนสุจริต”
5.งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. งานการจ้างครูชาวต่างชาติและการต่อวีซ่า (visa)
7. งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ
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8. งานอาสาสมัครชาวต่างชาติ
9. งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ในสถานศึกษา
10. งานโครงการบริจาคโลหิต
11. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมประชาธิปไตยและองค์กรสภานักเรียน
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน. นางธันยาภัทร์ พัชรปุณยสิทธิ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงลำวัลย์ฉวี ศรีงำม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 51
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานสู งในด้านวิชาการศึกษาปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
2. งานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
3. งานศูนย์เฝ้าระวังเด็กออกกลางคัน ติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
5. งานการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา
6. งานการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำงสำวเพ็ญประภำ บรรเทำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 52
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชา
การศึ ก ษาปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ปั ญ หาที่ ยาก และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย หรื อ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญ
งานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.1 งานโครงการอาหารกลางวันและโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
1.2 โครงการอาหารเสริม (นม)
1.3 โครงการเด็กไทยทาได้ ,
1.4 โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยทาได้
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1.5 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
ประถมศึกษา
1.6 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
1.7 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
1.8 โครงการเด็กไทยแก้มใส
1.9 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
1.10 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.11 งานขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1.12 งานโครงการ สพป.อ่อนหวาน (เด็กไทยไม่กินหวาน)
1.13 งานโครงการว่ายน้าเพื่อชีวิตรอด ภาคฤดูร้อน
2. งานส่งเสริมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
3. งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแล
ภาวะโภชนาการนักเรียน
3.1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
3.2. โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์
3.3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา, งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, งานอนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อน
4. งานประเมินติดตามผลการปฏิบัติการ
4.1 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 (งานพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน) งานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
4.2 โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปริยา งามโรจน์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำงทัศนย์วรรณ จันทศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 53
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้าน
วิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานการรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
2. งานตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน
3. งานส่งเสริ มและสนับสนุนนักเรียนในโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ส.ส.ว.ท)
4. งานการจัดซื้อ/หลักฐานแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.)
5. งานจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
6. งานการจาหน่ายติดตามสอบถามการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
7. งานทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
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8. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
9. โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10. การขออนุญาต เปิด – ปิด สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
11. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. งานถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำงปริ ย ำ งำมโรจน์ ต ำแหน่ ง เจ้ ำ พนั กงำนธุ ร กำรช ำนำญงำน ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 56
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานธุรการ โดยต้องกากับแนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรื อ
บริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญงานด้านธุร การหรื อบริ การทั่ว ไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. งานการ รับ - ส่งหนังสือหนังสือตามระบบราชการทาง internet ด้วยระบบปฏิบัติการ
ระบบ SMART OBEC และ ระบบ SMART AREA (AMSS)
3. ตรวจสอบและควบคุมการส่งหนังสือราชการทางเว็บไชต์ของกลุ่มฯ
4. งานเกี่ยวกับหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมาย นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5. งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบันทึกรายงานการประชุม
6. ควบคุมการจัดทาเกียรติบัตรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน สารบรรณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทาทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. งานเผยแพร่วารสาร เอกสารสื่อเกี่ยวกับ อย.น้อย และการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัย
นักเรียนในสถานศึกษา
10. งานการจาหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเพ็ญประภา บรรเทา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงอรอุมำ คำสุข ตำแหน่ง ลูกจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบ ลราชธานี เขต 2 – 5 ส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 เทศบาลนครอุ บลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
2. การขอรั บ พระราชทานเหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี ขอเข็ ม ลู ก เสื อ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ การขอ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ การขอมีตาแหน่งทางลูกเสือ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
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3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ,3 ท่อน และ 4 ท่อน
4. การขออนุมัติโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) ขั้นความความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.C.)
5. การขออนุญาตเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
6. จั ดเตรี ยมงานประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) ลู กเสื อ เนตรนารี ประจ าปี ระดั บเขต
และระดับจังหวัด
7. จัดเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
8. จัดเตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
9. เก็บเงินค่าบารุงลูกเสือประจาปี
10. งานยุวกาชาด การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา
11. รายงานกิจกรรมลูกเสือประจาปี
12. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
13. การจัดทาแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
14. การขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ชั้นปฏิบัติการเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
12. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. นำงสำวนันทนำ บับพคุต นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 50
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
2. วางแผน ตรวจสอบ กากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม กาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
3. ตรวจวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
6. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร
ทรัพย์สินและหลักฐานการจ่ายเงิน ใบสาคัญคู่จ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
7. ตรวจสอบการควบคุ มบัญ ชีเงิ นสด บัญชี เงิน ฝากธนาคารทุ กบัญ ชี บัญ ชีเงิ นฝากคลั ง
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมทุกบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ตรวจวิเคราะห์บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง
9. ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ตรวจสอบผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ
11. สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นำงพรทิพย์ ภิญโญ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 51
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน คนที่1 กรณีที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ และการควบคุมทรัพย์สินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
3. ตรวจสอบบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน
4. ตรวจวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินของกรมบัญชีกลาง
5. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การควบคุมการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS และ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ใบสาคัญคู่จ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ตรวจสอบการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงินฝากคลัง
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมทุกบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ตรวจสอบผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ
8. งานธุรการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.
ว่ำง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ. 5
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในคนที่ 2 กรณีที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การควบคุมการเบิ กจ่ายเงินในระบบ GFMIS และหลั กฐาน
การเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญคู่จ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง
4. ตรวจสอบควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีฝากธนาคารทุกบัญ ชี บัญชีฝากคลั ง บัญชีลู กหนี้
เงินยืมทุกบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. งานธุรการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มกฎหมำยและคดี
1.
นำยวิ ล ำศ วรรณแสง ต ำแหน่ ง นิ ติ ก รช ำนำญกำรพิ เ ศษ ต ำแหน่ ง เลขที่ อ 28
ปฏิบัติงำนผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกลงโทษยื่น
คาอุทธรณ์เป็นหนังสือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) พิจารณาต่อไป
แนบท้ายคาสั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 287/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562

๕๐

2. งานทะเบียนคุมผู้ถูกดาเนินการทางวินัย คดีแพ่ง คดีอาญาคดีปกครอง เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการบริหารงานบุคคล และรายงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบ สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพร้อมทั้งทาหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย
4. ดาเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งเรื่องปกติ เรื่องลับ ลับมาก ลับที่สุด หรือเรื่องปกปิด
ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. งานกฏหมายและคดีส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. รับเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ประเด็นร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา กรณีปรากฏหรือสงสัยว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีพฤติการณ์หรือกระทาการอัน
อาจเป็นความผิดทางวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน
7. วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ประกอบข้ อ กฎหมายเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาสั่งการตามอานาจหน้าที่ เสนอให้ดาเนินการทางวินัยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1
พนักงานราชการ และลูกจ้างผู้ถูกร้องเรียนกระทาผิดวินัยเพื่อให้ได้ความจริงและเป็นธรรม
8. งานดาเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพนั กงานราชการ และลู กจ้ างกระทาผิ ดวินัยไม่ร้ายแรงหรือวินัยร้ายแรงให้เป็นไปตามกระบวนวิธีที่
กฎหมายกาหนดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน วิเคราะห์พยานหลักฐานวินิจฉัยข้อเท็จจริง
จากพยานหลักฐานและข้อกฎหมายพิจารณาและเสนอโทษทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งการหรือมี
คาสั่งลงโทษ
9. จัดทาคาสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงโทษ เสนอผู้บังคับบัญชาที่
มีอานาจลงนามในคาสั่งลงโทษ
10. จัดทารายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (อกศจ.อุ บ ลราชธานี ) คณะกรรมการ กศจ. และบุ คลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.)
และหัวหน้าส่วนราชการ
11. รับเรื่องร้องทุกข์กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีเหตุคับข้องใจ
หรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาเสนอแนะ
ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) พิจารณา
12. ให้คาปรึกษาแนะนาข้อกฎหมาย กรณีสถานศึกษาในสังกัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและผู้บังคับบัญชารวมทั้งองค์กรบริหารงานบุคคลหารือข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
13. ให้ ความเห็ น และด าเนิน การด้ า นการจัด ทานิติ ก รรมสั ญญาของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษากับบุคคลภายนอกหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
14. งานด้านคดีของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดถูกฟ้ องคดีปกครองคดี
แพ่งหรือคดีอาญาทาหน้าที่ประสานงานด้านคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลจัดทาคาให้
การแก้ฟ้องคดีปกครองกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องคดีปกครอง
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๕๑

15. งานบังคับคดีตามคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลดาเนินการสืบหาหลักทรั พย์ ลูกหน้า
ตามคาพิพากษา กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาประสานงานกับพนักงานบังคับคดีในการยึด
ทรัพย์ลูกหนี้ตามคาพิพากษา รับมอบอานาจในการดาเนินการบังคับคดีกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา
16. งานดาเนินการมาตรการทางปกครองดาเนินการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง กรณี
หน่วยงานของรัฐออกมาตรการทางปกครองต่อบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกมาตรการทางปกครอง
17. งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐด้วยกัน
18. งานความรับผิดในทางละเมิดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิด
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทาละเมิดหรือเหตุละเมิดเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการวินิจฉัย และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดทางละเมิด
และชดใช้ค่าเสียแก่ทางราชการหรือผู้เสียหายหรือไม่และจัดทารายงานการดาเนินการต่อส่วนราชการและ
กระทรวงการคลัง
19. การรายงานสถิติข้อมูลด้านวินัยและการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา
20. การจัดเก็บหนังสือราชการ การจัดทาหนังสือราชการและการโต้ตอบหนังสือราชการ
จัดทารายงานการประชุมงานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดทาระเบียบงานสารบรรณ สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
จั ด ท าและสนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสาร คู่ มื อ และจั ด ท าสรุ ป รวบรวมเอกสารอื่ น ๆ การจั ด ท าระเบี ย บ
คาสั่งประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑. นำยพิจิตร ทำทอง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอื่นๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๓. วางแผน กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไป
ตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๔. กลั่ น กรองการเสนองาน และกากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบั ติการนิ เทศโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จานวน ๒๔๐ โรงเรียน ตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการและของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๖. นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
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๕๒

๖.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๗. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๑ (เมือง 1)
๘. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒. นำงชุติปภำ วรเดชนันทสกุล ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 - ๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
3. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทาง
ราชการ
4. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. รั บผิ ดชอบนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ - ๙ (เขื่องใน 1–๒)
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
6.1 รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๖.๒ รับผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นำงจินตนำ ดอกพุฒ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๖ (ม่วงสามสิบ 1)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 การทดสอบทางวิชาการระดับนานาชาติ
๕.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๕.๓ สะเต็มศึกษา
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๕๓

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. นำงสำววัชรำกร ตระกำรไทย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ กากั บ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓-๔ (เมือง ๓–๔)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 การทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ (PISSA)
๕.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๕.๓ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นำยปัญญำ ตรีเลิศพจน์กุล ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ กากั บ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ 11 (เขื่องใน 4)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๖. นำงวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
แนบท้ายคาสั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 287/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562

๕๔

๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ (ม่วงสามสิบ ๔)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอื่นๆ
๕.๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นำงสำววรำพร ดำรำศำสตร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่งและนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๘ (ม่วงสามสิบ ๓)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
๕.๒ การทดสอบ NT และ RT และ School Miss
๕,๓ โรงเรียนมาตรฐานสากล
๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ปฐมวัย โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๗ (ม่วงสามสิบ ๒)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอื่นๆ
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๕๕

๕.๒ การสอนปฐมวัยแบบมอนเตสเซอรี่
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๙. นำยสุเมธ มัดธนู ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 ใน
กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ประสานงาน วางแผน กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
4. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ และ (เขื่องใน ๗)
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทา
๖.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. นำงศรีเศวต จอมหงษ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖-๗ (เมือง ๖–๗)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.๑ กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕๖

๑๑. นำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบั ติงานในกลุ่ มงานให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ค าสั่ ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ กากั บ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๒)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
๕.๒ โครงงานคุณธรรม
๕.๓ สังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1๒. นำยปรีชำ ทำศิริ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ประสานงาน วางแผน กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
4. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๑)
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
6.1 งานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
6.2 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕๗

๑๓. นำงธนพร คำนวน ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
ในสถานศึกษาที่ ๒๓ (เหล่าเสือโก้ก ๒)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี
๕.2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. นำยอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๓ (เขื่องใน ๖)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๕.2 การพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศฯ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
1๕. นำยจิรวัฒน์ สว่ำงวงศ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๒ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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๕๘

3. ประสานงาน วางแผน กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานให้
เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
4. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1)
6. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
6.1 โรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
6.2 โรงเรียนประชารัฐ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. นำงชำลินี ศรีสันต์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาที่ 1๐ (เขื่องใน ๓)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๕.2 โรงเรียนประชารัฐ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1๗. นำงนันท์นภัส ปภินวัช ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเครือข่าย
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๕๙

สถานศึกษาที่ ๒ และ ๕ (เมือง ๒ และ ๕)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1๘. นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๒๑ (ม่วง ๖)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
๑๙. นำงฉวีวรรณ วะรงค์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบั ติงานในกลุ่ มงานให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ค าสั่ ง และนโยบาย
ของทางราชการ
๓. รั บผิ ดชอบ นิ เทศ กากั บ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน
๕,๒ การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๖๐

๒๐. นำยรวินันท์ หมื่นสุข ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
๓. รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๑๒ และ ๑๕ (เขื่องใน ๕ และ ๘)
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๔.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ธุรกำรกลุ่มนิเทศ
2๑. นำยพิชัยรัตน์ ต้นพนม ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ -ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ประสานงานกับ กลุ่ มอื่นในส านักงาน/หน่ว ยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ
๓. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ดาเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ สาเนาแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในสานักงานและสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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