๑. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
- บังคับบัญชำ ควบคุม ดูแล ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และหน่วยตรวจสอบภำยใน ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
- ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖
๒. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ คนที่ ๑ กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ปฏิบตั ิรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ ในภำรกิจงำนหลักตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Function based) ดังนี้
๒.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยกำร และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแลเขตคุณภำพกำรศึกษำอำเภอบำงคล้ำ อำเภอคลองเขื่อน
และอำเภอรำชสำส์น
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๓. นายธงชัย นพฤทธิ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ คนที่ ๒ กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ในภำรกิจงำนหลักตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Function based) ดังนี้
๒.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแลเขตคุณภำพกำรศึกษำอำเภอแปลงยำว
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
-๒๔. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้

๑. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ คนที่ ๓ กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ในภำรกิจงำนหลักตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Function based) ดังนี้
๒.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแลเขตคุณภำพกำรศึกษำอำเภอท่ำตะเกียบ
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๕. นายจักรพงษ์ แซ่คู ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ คนที่ ๔ กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ในภำรกิจงำนหลักตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Function based) ดังนี้
๒.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแลเขตคุณภำพกำรศึกษำอำเภอพนมสำรคำม
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๖. นายพรชัย ดาวรรณา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีอำนำจหน้ำที่
๑. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ คนที่ ๕ กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ในภำรกิจงำนหลักตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Function based) ดังนี้
-๓๒.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแลเขตคุณภำพกำรศึกษำอำเภอสนำมชัยเขต
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑. นางสาวบงกช สงกรานต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยคำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ของงำนที่จะเกิดขึ้น
ต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ
๒. วำงระบบกำรทำงำน มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ ปฏิบัติให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดต่องำนนั้น โดยยึดหลัก
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อน
นำเสนอรองผู้อำนวยกำรฯ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำร
งำนกำรเงินและสินทรัพย์
๕. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๖. กำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๗. วำงแผน เร่งรัด ควบคุมกำรดำเนินงำนในงำนพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ
และรวดเร็ว

๘. กำรจัดทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
๙. กำรจัดทำเรือ่ งกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และกำรขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน
๑๐. ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรงำนกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุและงำนบริหำรสินทรัพย์
๑๑. ขอเปิดบัญชี ขอเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเช็คเงินฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวัน และประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีของสำนักงำน
๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
๒. นางวรัชญา รักยศ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจหลักฐำนขอเบิก ขออนุมัติและวำงฎีกำเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำใช้จ่ำยอบรมศึกษำดูงำนจัดงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ
๒. เงินยืมรำชกำรทุกประเภท
-๒๓. จัดทำหลักฐำนขอรับเงินและบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension ของข้ำรำชกำรครู
ข้ำรำชกำรบำนำญ ที่เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก หรือเสียชีวิต
๔. กำรหักเงินข้ำรำชกำรบำนำญส่ง สพฐ. ตำมระบบ e-pension
๕. จัดทำหลักฐำนเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ของข้ำรำชกำรบำนำญ
๖. ตรวจหลักฐำนขอเบิก ขออนุมัติและวำงฎีกำเบิกเงินค่ำตอบแทนอื่น ๆ
และเงินนอกงบประมำณ
๗. ตรวจหลักฐำนขอเบิก ขออนุมัติและวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณเบิกแทนกัน
พร้อมรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินที่เบิกแทนกันแจ้งให้เจ้ำของงบประมำณทรำบทุกเดือน
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๓. นางสาวอารยา นันทวิชิต ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับ – จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
๒. จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
๓. นำเงินส่งธนำคำรและคลังจังหวัด
๔. วำงฎีกำเบิกเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๕. วำงฎีกำเบิกเงิน ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำปรับปรุงก่อสร้ำงทุกรำยกำร
๖. ตรวจเอกสำรกำรฝำกและถอนเงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ
๗. วำงฎีกำถอนเงินประกันสัญญำ
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๔. นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและกำรเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

๒. ประสำนงำนและจัดส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มขึ้น Web Site
๓. แจ้งเวียนหนังสือของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๔. ตรวจเอกสำรและวำงฎีกำเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภค
๕. วำงฎีกำเบิกเงินอุดหนุน จัดทำรำยละเอียดกำรโอนเงินอุดหนุนที่ สพฐ. โอนเข้ำบัญชี
เงินฝำกโรงเรียน แจ้งและจัดเก็บในใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด

-๓๖. วำงฎีกำเบิกเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวและเงินสมทบประกันสังคม ดังนี้
- ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
- ค่ำจ้ำงครูรำยเดือน (โครงกำรแก้วิกฤติ/ยกระดับ)
- ค่ำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน
- ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๗. ประสำนงำนกับสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๘. จัดทำ ภ.ง.ด. ๑ ก. พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
ของลูกจ้ำงชั่วครำวตำมข้อ ๖
๙. จัดทำรำยงำน GPP เสนอสำนักงำนคลังจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๑๐. รวบรวมรำยงำนประเภทเงินคงเหลือและเงินคงเหลือประจำวันของโรงเรียนในสังกัด
๑๑. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๕. นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับ – จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
๒. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และรำยงำนเงินทดรองรำชกำร ส่งสำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน
๓. บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS และจัดทำรำยงำนประจำเดือน รำยงำนประจำปี
ในระบบ GFMIS ส่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
๔. ตรวจสอบรำยงำนกำรระบุค่ำใช้จ่ำยเข้ำสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS และดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นรำยไตรมำส
๕. ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงินจำกระบบ GFMIS ก่อนทำกำรปลดบล็อก (คนที่ ๒)
๖. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด – โปรแกรมเร่งรัดติดตำมเงินฯ
๗. รำยงำนเงินประจำงวดส่วนจังหวัดส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๘. รำยงำนสถำนกำรณ์ใช้จ่ำยเงินงบประมำณในระบบ GFMIS ส่ง สตง.
๙. แจ้งรำยกำรจัดสรรเงินประจำงวดให้โรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรบริหำรงำนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู
๑๑. จัดเก็บหลักฐำนทำงกำรเงิน (เอกสำรงบเดือน) เพื่อกำรตรวจสอบ
๑๒. บัญชีประจำปี และจัดทำรำยงำนประจำปี งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รำยงำนประจำปี
ในระบบ GFMIS ส่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-๔๑๓. จัดทำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร เพื่อจัดส่ง สพฐ.
และสำนักงำนคลังจังหวัดเป็นรำยไตรมำส
๑๔. ตรวจสอบเอกสำรขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน ขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนแปลงบ้ำนเช่ำ ต่อสัญญำเช่ำ
ของผู้มีสิทธิ์เบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร
๑๕. ตรวจเอกสำรขอเบิก ขออนุมัติและวำงฎีกำเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจำเดือน
๑๖. รำยงำนขอเงินงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรรำยบุคคลประจำปี
๑๗. เบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
๑๘. เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของสพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๑๙. จัดทำหลักฐำนขอเบิกและวำงฎีกำเบิกเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
- ค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง
- ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
๒๐. จัดทำ ภ.ง.ด. ๑ ก. พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
ของนักกำรภำรโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
งำนบริหำรสินทรัพย์
๒๑. ดำเนินกำรคิดค่ำเสื่อมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง
๒๒. จัดทำรำยกำรล้ำงบัญชีสินทรัพย์
๒๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๔. จัดทำรำยละเอียดทำงบัญชีประจำเดือน
๒๕. จัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒๖. จัดทำรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรเพื่อพิสูจน์ยอดเป็นประจำทุกเดือน
๒๗. ปิดบัญชีประจำปี และจัดทำรำยงำนประจำปี งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รำยงำน
ประจำปีในระบบ GFMIS ส่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
๒๘. จัดทำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร เพื่อจัดส่ง สพฐ.
และสำนักงำนคลังจังหวัดเป็นรำยไตรมำส
๒๙. รับหลักฐำนขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
๓๐. จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนรับ ใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนจ่ำย ใบสำคัญกำรลงบัญชี
ด้ำนทั่วไป
๓๑. บันทึกล้ำงหนี้ลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS
๓๒. รวบรวมใบนำส่งเงินทุกประเภท สัญญำกำรยืมเงิน เพื่อกำรตรวจสอบ
๓๓. ดำเนินกำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงตำมโครงกำรอบรมหลักสูตร
ที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง (คูปอง)
-๕๓๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
งำนพัสดุ

๗. นางสาวกาญจนา รุณเกตุ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุอำวุโส มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจหลักฐำนเบิกเงินค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงำน
และโรงเรียนในสังกัด
๒. บันทึกบัญชีและเบิกจ่ำยวัสดุของสำนักงำน
๓. จัดหำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒
๔. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงำน
๕. โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจำ
๖. จัดทำหลักฐำนเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ของข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงประจำที่เสียชีวิต
๗. รับผิดชอบดูแลโปรแกรม e-money
๘. จัดทำ ภ.ง.ด. ๑ ก. พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๙. ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงินจำกระบบ GFMIS ก่อนทำกำรปลดบล็อก (คนที่ ๑)
๘. นางภัททิรา ทรัพย์เย็น ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจหลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของสำนักงำน
๒. ตรวจหลักฐำนกำรเบิกเงินงบลงทุน (ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ของสำนักงำน
และโรงเรียนในสังกัด
๓. จัดทำรำยงำนงบลงทุน เสนอ สพฐ. และสำนักงำนคลังจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดำเนินกำรจัดหำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต ๒ ตอลดจนกำรซ่อมบำรุงเพื่อให้คงสภำพในกำรใช้งำน
๖. กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำรขอจำหน่ำยพัสดุของสำนักงำน
๗. ปฏิบตั ิงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

-๖๙. นางสาวกนกพร วรรณสูญ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
๑. ตรวจหลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของโรงเรียนในสังกัด
๒. จัดทำเอกสำรขอเบิกกำรเบิกเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
และค่ำหนังสือพิมพ์ของสำนักงำน
๓. ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
๔. ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

๕. ค่ำตอบแทนพนักงำนทำควำมสะอำด และยำม
๖. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงำน
๗. รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน
๘. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงินให้แก่โรงเรียนในสังกัด
๙. เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
๑๐. เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร
๑๑. จัดทำทะเบียนคุม ควบคุมกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรตำมสิทธิ
ที่ได้รับของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำงประจำในสังกัด
๑๒. ปฏิบตั ิงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

กลุม่ นโยบายและแผน
๑. นำยบัญหำญ เดชเฟื่อง ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน ซึ่งประกอบด้วย งำนข้อมูลสำรสนเทศ
งำนนโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ งำนติดตำมประเมินและรำยงำนผล
และงำนธุรกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่งนโยบำย โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ผลลัพธ์ ของงำนที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ
๒. พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกเจ้ำหน้ำที่ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยกำรฯ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๓. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มนโยบำยและแผน

๔. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๕. ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เพื่อให้งำนในกลุ่มนโยบำยและแผนดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
๖. ศึกษำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำนโยบำย จัดทำวิสัยทัศน์ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
๗. ศึกษำวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมเกณฑ์และเงื่อนไข
๘. ศึกษำวิเครำะห์กำหนดหลักเกณฑ์มำตรกำรในกำรยุบรวมเลิกและโอนสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
๙. ศึกษำวิเครำะห์กำหนดหลักเกณฑ์และออกติดตำมหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ให้ดำเนินกำรตำมแผน
๑๐. ศึกษำวิเครำะห์พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำและภำรกิจที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ควบคุม กำกับ ติดตำม กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เกี่ยวข้อง
๑๓. ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำรและปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒
๑๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

๑. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
๑.๑ วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักของหน่วยงำน
๑.๒ วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยแผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก
ของหน่วยงำน และงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๑.๓ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อร่วมกับสถำนศึกษำปรับเป้ำหมำยผลผลิตที่ต้องดำเนินกำร
ใน ๔ ปีข้ำงหน้ำ
๑.๔ ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมำณระยะปำนกลำงปีถัดไปอีก ๑ ปี ในลักษณะ
ต่อเนื่องโดยใช้ฐำนวงเงินงบประมำณที่ใช้ในปัจจุบัน
๑.๕ สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำกรอบประมำณกำร
รำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF)
๒. งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
๒.๑ วิเครำะห์นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยเฉพำะเกณฑ์
กำรจัดสรรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ต่องบลงทุน งบดำเนินงำน
และรำยจ่ำยอื่น
๒.๒ ตรวจสอบและช่วยจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ประกอบกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒.๓ วิเครำะห์ข้อมูลเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
๒.๔ กำรเสนอคำของบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ตำมแผนงำนหรือโครงกำรตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณที่สำนักงบประมำณ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนกำหนด ได้แก่
- งบลงทุน
- งบดำเนินงำน
- งบรำยจ่ำยอื่น
๒.๕ วิเครำะห์ผลกำรติดตำมประเมินผลต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จของงำน/โครงกำร
ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณ (งบลงทุน งบดำเนินงำน)
๒.๖ กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนอื่น (งบเงินลงทุน, งบดำเนินงำน)
-๒- วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่สถำนศึกษำเสนอของบประมำณ
เพื่อมิให้มีควำมซ้ำซ้อนในรำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๓. งำนจัดสรรงบประมำณ
๓.๑ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ได้แก่
- งบลงทุน
- งบดำเนินงำน
- งบรำยจ่ำยอื่น
๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๓. นำงสำวมำเลียม จิตตมงคล ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนวิเครำะห์งบประมำณ
๑. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
๑.๑ วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก
ของหน่วยงำน
๑.๒ วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยแผนงำน/งำน/โครงกำร ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก
ของหน่วยงำน และงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๑.๓ กำรคำนวณต้นทุนผลผลิต
๑.๔ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อร่วมกับสถำนศึกษำปรับเป้ำหมำยผลผลิตที่ต้องดำเนินกำร
ใน ๔ ปีข้ำงหน้ำ

๑.๕ ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมำณระยะปำนกลำงปีถัดไปอีก ๑ ปี ในลักษณะ
ต่อเนื่องโดยใช้ฐำนวงเงินงบประมำณที่ใช้ในปัจจุบัน
๑.๖ สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำกรอบประมำณกำร
รำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF)
๒. งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
๒.๑ วิเครำะห์นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยเฉพำะเกณฑ์
กำรจัดสรรของสำนักงำนต่องบบุคลำกร งบเงินอุดหนุน (งบเพื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษ งบเพื่อนโยบำยพิเศษ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี) และรำยจ่ำยอื่น
-๓๒.๒ วิเครำะห์ข้อมูลเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
- แผนงำนจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
๒.๓ กำรเสนอคำของบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ตำมแผนงำนหรือโครงกำรตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณที่สำนักงบประมำณ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ได้แก่
- งบบุคลำกร
- งบเงินอุดหนุน
- งบดำเนินงำน (บำงรำยกำร)
- งบรำยจ่ำยอื่น
๒.๔ วิเครำะห์ผลกำรติดตำมประเมินผลต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จของงำน/โครงกำร
ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณ (งบบุคลำกร งบเงินอุดหนุน)
เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้แผนงำน/งำน/โครงกำร ที่เห็นว่ำมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนและตำมนโยบำยเร่งด่วน
๒.๕ กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนอื่น (งบเงินอุดหนุน, งบบุคลำกร)
- วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่สถำนศึกษำเสนอของบประมำณ
เพื่อมิให้มีควำมซ้ำซ้อนในรำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๓. งำนจัดสรรงบประมำณ
๓.๑ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ได้แก่
- งบบุคลำกร
- งบเงินอุดหนุน
- งบดำเนินงำน (บำงรำยกำร)
- งบรำยจ่ำยอื่น
๔. กำรดำเนินกำรด้ำนนโยบำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
แรกเกิดจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๕. กำรดำเนินงำนค่ำสำธำรณูปโภคของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
๖. จัดทำระบบติดตำมกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
-๔๔. นำงกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนนโยบำยและแผน
๑. วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
๑.๑ วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และศึกษำผลกำรวิจัยที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๒ ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับ
ได้แก่ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ ( Public service Agreement : PSA ) ข้อตกลงกำรจัดทำผลผลิต
(Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และผลกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดที่ต้องดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้นที่กำรศึกษำทำกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๓ วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
๑.๔ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๕ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็นต้องใช้ ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๖ เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชนทรำบ
๑.๗ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๒. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑ ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(SWOT) และประเมินสถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๓ กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์ (Corporate Objective)
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๔ กำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๕ กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI )

-๕๒.๖ กำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณและคุณภำพ และผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกับข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ทำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๗ จัดทำรำยละเอียดโครงสร้ำงแผนงำน งำน/โครงกำร กิจกรรม
๒.๘ จัดให้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๙ นำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำให้ควำมเห็นชอบ
๒.๑๐ เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ
๒.๑๑ สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนกลยุทธ์
๓. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำร ให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๓ กำหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI)
๓.๔ จัดทำรำยละเอียดโครงสร้ำงแผนงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๕ จัดทำบัญชีรำยละเอียดประกอบเงินประจำงวดของบประมำณ งบบริหำรจัดกำร
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ,งบประจำ) งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบกลยุทธ์
๓.๖ นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๓.๗ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำและสำธำรณชน
๓.๘ ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมำณและโครงกำร
ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๙ สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
๓.๑๐ ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ ประเมินและรำยงำนผลในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนศึกษำธิกำรจังหวัด และแผนศึกษำธิกำรภำค
๔.๑ จัดทำข้อมูลสนับสนุนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และแผนศึกษำธิกำรภำค
๔.๒ ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์
และบูรณำกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค
-๕๔.๔ กำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร และงบประมำณของจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ
๔.๕ ประสำนขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัด

๔.๖ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ เกี่ยวกับกำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่ปฏิบัติ
๔.๗ ติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๕. กำรดำเนินงำนพื้นที่พิเศษระเบียงเศรษฐกิจ (EEC)
๖. แผนงำนอื่น ๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๕. นำยคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนข้อมูลสำรสนเทศ
๑. งำนจัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑.๑ จัดทำแผนและดำเนินกำรตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ ประมวลผล
และเผยแพร่สำรสนเทศ
๑.๒ งำนจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education
Management Information System : EMIS)
๑.๓ จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC)
๑. ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนำยน
๒. ข้อมูล ณ ๑๐ พฤศจิกำยน
๓. ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ
๑.๔ จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
๒. จัดทำข้อมูลเพื่อใช้วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้หลักกำรของ SCHOOL MAPPING
๓. จั ด ท ำข้ อ มู ล จั ง หวั ด สนั บ สนุ น กำรตรวจรำชกำรของนำยกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ บ ริ ห ำร
กระทรวงมหำดไทย และกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๔. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด/ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓ จังหวัด กศจ. และหน่วยงำนอื่น ๆ
๕. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนสำนักงำนสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๖. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๗. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
-๖๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
๖. นำงชิดชญำ ฆังคะรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนและปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
๑. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๑ กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำแผน กำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแผนกำกับติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อกำกับ
ติดตำมเร่งรัดให้มีกำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผน
๓. จัดทำเครื่องมือกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง
๔. เสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำกับติดตำมต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำ
๕. ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ และจัดทำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำรธำรณชน
๑.๒ กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๒. กำรประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศและตรวจรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของบผู้ตรวจรำชกำระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำย
และแผน
๓. จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๔. วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
๕. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
๖. กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
-๗๒. งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑ ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๑. ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๒. ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ
๓. ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
๔. แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนำงำน
๕. สรุปผลกำรดำเนินงำน
๒.๒ ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผลงำนระยะครึ่งแผนและจัดทำรำยงำนผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

๒. สร้ำงแบบประเมินผลแผนงำนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๔. สรุปผลกำรดำเนินงำนต่อหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้อง
๒.๓ ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
๒. สร้ำงแบบประเมินแผนงำน/โครงกำรที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ
๓. ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๔. สรุปผลกำรประเมิน เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง
๓. งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๓.๑. ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๒. ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผล
และรำยงำน
๓.๓ ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
-๘๓.๔ จัดทำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำน
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๓.๕ ดำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
๓.๖ เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลที่ได้ทั้งในระดับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
งำนนโยบำยและแผน
๑. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๑ ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ
๑.๒ ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
๑.๓ จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
๑.๔ ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ และโอนสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
๑.๕ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๒. งำนขออนุญำตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑ ศึกษำระเบียบ และแนวทำงกำรเปิดห้องเรียนพิเศษในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒.๒ ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลของสถำนศึกษำ
เสนอขอควำมเห็นขอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตำมแนวทำงกำรเปิดห้องเรียนพิเศษ
ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๔ ดำเนินกำรประกำศเปิดห้องเรียนพิเศษ
๒.๕ ประชำสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๓. กำรเปิดห้องเรียนชั้นอนุบำล ๑ (อนุบำล ๓ ขวบ)
๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

-๙๗. นำงนบชุลี เสำวนำ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
๑.๑ วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร และ สพฐ.
๑.๒ ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๓ วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของโรงเรียนขนำดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๔ จัดทำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก ข้อมูลสังเครำะห์โรงเรียนขนำดเล็ก
๑.๕ จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ๔ ปี และแผนบริหำรจัดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
๑.๖ จัดสรรงบประมำณและสนับสนุนงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็กกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจ/กิจกรรม ตำมที่ สพฐ. หรือเขตพื้นที่กำหนด
๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ กำรเสนอของบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จำกหน่วยงำนภำยนอก
และภำคเอกชน
๑.๘ ประสำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
๑.๙ ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน
ขนำดเล็กในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๑๐ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก เสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. จัดทำข้อมูลแผนชั้นเรียนรำยปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป
๓. กำรเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

๔. งำนธุรกำรของกลุ่มนโยบำยและแผน
๕ กำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
๖. กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำยช่วยปฏิบัติงำนในงำนประสำนงำนและงำนช่วยอำนวยกำร กลุ่มอำนวยกำร ดังนี้
๑. งำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเชิญผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ประชุม หรือเป็นประธำนเปิด-ปิดในพิธีกำรต่ำง ๆ
-๑๐๘. นำงภัททิรำ ทรัพย์เย็น ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๑.๑ ของบประมำณโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
๑.๒ รวบรวมโครงกำรจำกกลุ่มต่ำง ๆ เสนอของบประมำณ
๒. ตรวจสอบ และช่วยจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. ดำเนินกำรจัดตั้ง และจัดสรรงบประมำณ งบลงทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์
๔. งำนบริหำรงบประมำณ
๔.๑ สำรวจติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทุกรำยกำรทุกโครงกำร
๔.๒ ดำเนินกำรบริหำรงบประมำณเงินเหลือจ่ำย
๔.๓ ดำเนินกำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
๕. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน
๖. กำรจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. นางสาวนิตยา สุขเจริญ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน (ลาดับที่ 2)
๒. ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
๓. ช่วยปฏิบัติงานจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
๔. ช่วยปฏิบัติงานด้านงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (วิเคราะห์และกรอกข้อมูลใน
ระบบ E-MES)
๕. ช่วยปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาระสนเทศนักเรียนรายบุคคล (DMC)
๖. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน และงบดาเนินงาน (วิเคราะห์และ
กรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๗. ช่วยปฏิบัติงานการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรืองานอื่นๆ ที่
ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. นำยสยำม สุริยจันทร์ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย งานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งนโยบาย โดยให้คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลลัพธ์ ของงานที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ
๒. วางระบบการทางาน มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
๓. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่
ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการฯ และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๔. ควบคุม เร่งรัด กากับ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. ตรวจสอบ บังคับบัญชา ข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล วินิจฉัยสั่งการ
ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงานอื่นๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อให้งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
๒. นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. การเสนอแฟ้มงานและรับแฟ้มงานคืนหลังจากผู้บังคับบัญชาลงนามสั่งการแล้ว
๓. การเวียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. ประสานงาน และจัดส่งหนังสือราชการของกลุ่มงานขึ้น Web Site
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๖. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๗. การเบิกวัสดุสาหรับใช้งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๘. การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

-๒๙. การขออนุญาตการลาทุกประเภท (ยกเว้นลาศึกษาต่อ)
๑๐. การออกหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๑๑. การออกหนังสือรับรองความประพฤติของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๑๒. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๓. นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การรายงานข้อมูลอัตรากาลังตามมาตรการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
๒. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูกรณีตาแหน่งว่าง
๓. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
กรณีตาแหน่งว่าง
๔. การรายงานการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูในสังกัด
๕. การจัดตั้งอัตราใหม่ของข้าราชการครูและลูกจ้างทุกกรณี
๖. การควบคุมตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. การดาเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)
๘. การวางแผนอัตรากาลังครูตามมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
๙. การวางแผนอัตรากาลังลูกจ้างประจาตามมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
๑๐. การจัดทาแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน
และข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน
๑๑. การกรอกข้อมูลจานวนนักเรียนลงในโปรแกรม P – OBEC และโปรแกรมการใช้งาน
ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
๑๒. การปรับปรุงตาแหน่งว่างข้าราชการครูให้สูงขึ้นหรือต่าลงตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๑๓. การจัดทากรอบอัตราค่าจ้างประจา และรายงานการยุบเลิกตาแหน่งลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
๑๔. สารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
๑๕. การดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทุกตาแหน่ง
๑๖. การสารวจและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทุกตาแหน่ง

๑๗. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

-๓-

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. นางณิชาภา วิบูลย์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
๒. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
๓. การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาภายใน
ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและโอนของข้าราชการครูสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา
๕. การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๖. การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๗. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๘. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๙. การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๑๐. การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
๑๒. การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๑๓. การขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และศึกษานิเทศก์
๑๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
๑๕. การจ้างครูชาวต่างประเทศ
๑๖. การปรับระดับ เปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
๑๗. การลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๘. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑๙. การสารวจและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และลูกจ้างประจา
๒๐. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

-4๕. นายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอนภายใน ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและโอนของข้าราชการครูสายงานการสอน
๓. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕. การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๖. การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๗. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูสายงานการสอน กรณีมีตัวครอง
๙. การรับรองคุณวุฒิและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการต่างๆ
๑๑. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
๑๒. การสารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑๓. การสารวจและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการครู และพนักงานราชการ
๑๔. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
๑๕. การลาออกของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตาแหน่ง
๑๖. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตาแหน่ง
๑๗. การดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
๑๘. การดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ทุกตาแหน่ง
๑๙. การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๐. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๖. นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. การดาเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัด
๒. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประจาปีงบประมาณ
๓. การจัดทาสรุปทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.๑) และบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.๒)
๔. การรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทาข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณการเบิกเงิน
วิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคาสั่งให้มี
วิทยฐานะรายใหม่ (งวฐ. กสบ. แบบ ๑)
๕. การรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทาข้อมูลการเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน
รายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคาสั่งให้มีวิทยฐานะรายใหม่ (งวฐ.)
๖. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี
๗. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีทุกชั้นตรา
๘. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทุกชั้นตรา
๙. การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจากผู้ได้รับพระราชทานฯ ชั้นสูงขึ้น
ทุกชั้นตรา
๑๐. การจ่ายประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
๑๑. การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ชานาญการทุกตาแหน่ง
๑๒. การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญทุกตาแหน่ง
๑๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอที่ประชุม
และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาระเบียบวาระการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อส่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๑๔. แจ้งมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและดาเนินการต่อไป

๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

-6๗. นางสุมาลี สุริยะ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี้
๑. การบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ในสมุดประวัติ ก.พ.๗ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกตาแหน่ง
๒. การดาเนินการเกี่ยวกับ ก.พ. ๗ อิเล็กทรอนิกส์
๓. การจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการบรรจุใหม่
๔. การจัดเก็บและการจัดส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ กรณีข้าราชการในสังกัดย้ายไป
สังกัดอื่นๆ ตามคาสั่ง
๕. การออกบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
๖. การดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
๗. การจัดทาเอกสารประกอบการขอรับบาเหน็จบานาญของข้าราชการ
๘. การจัดทาเอกสารประกอบการขอรับบาเหน็จของลูกจ้างประจา
๙. การจัดทาและจัดเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวบุคคลผู้รับบาเหน็จตกทอด
การระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทข้าราชการ
๑๐. การดาเนินการเกี่ยวกับสมาชิก กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๑. การบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติลูกจ้างประจา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกตาแหน่ง
๑๒. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๓. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๑๔. การดาเนินการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมญาติหรือปฏิบัติ
ภารกิจทางครอบครัวและการไปทัศนศึกษา
๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. นางสมทรัพย์ สิงห์ขร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี้
๑. การดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
๒. การปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจากับกรมบัญชีกลาง
๓. การดาเนินการเกี่ยวกับ ก.พ. ๗ อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. การดาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา
๕. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
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๖. การจัดทาทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการให้เป็นปัจจุบัน
๗. การแก้ไขอัตราเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพิ่มวุฒิการศึกษา
เลื่อนวิทยฐานะ
๘. การดาเนินการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๙. การขอรับเงินรางวัลประจาปี
๑๐. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจาปี
๑๑. การควบคุมและการรายงานการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๒. การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๓. การดาเนินการเกี่ยวกับแบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
๑๔. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น
๑๕. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
๑๖. การดาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจา
๑๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๙. นางสาวมุจลินท์ ชานาญช่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การดาเนินการเกี่ยวกับ ก.พ. ๗ อิเล็กทรอนิกส์
๒. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในโปรแกรมบุคคล (P-OBEC)
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
๔. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ทุกตาแหน่ง
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานกฎหมายและคดี

งานวินัยและนิติการ
๑. นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. งานวินัย ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
อาเภอพนมสารคาม อาเภอบางคล้า และอาเภอสนามชัยเขต
๑.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑.๓ การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑.๔ การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๒. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อาเภอพนมสารคาม อาเภอบางคล้า และอาเภอสนามชัยเขต
๒.๑ การอุทธรณ์
- รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
- ให้คาปรึกษา แนะนาสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ตรวจสอบอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ การร้องทุกข์
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษาตรวจสอบพิจารณา
และเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
- ให้คาปรึกษา แนะนาการร้องทุกข์ และตรวจสอบคาร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๓.๑ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
- ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นปัญหาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
- ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย

๓.๒ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน
- ตรวจสอบการดาเนินการจัดทานิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง
-2- ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการ
ทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครองในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฯ และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย
และประสานงาน กับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างให้
- พิจารณาดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิ
เรียกร้อง ติดตามทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชาระหนี้แก่ทางราชการ
- ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ถูกจับกุม คุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระทาละเมิด
- ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางสาวกนกกานต์ สิรกนก ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. งานวินัย ในส่วนของอาเภอท่าตะเกียบ อาเภอแปลงยาว อาเภอราชสาส์น
และอาเภอคลองเขื่อน
๒. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในส่วนของอาเภอท่าตะเกียบ อาเภอแปลงยาว
อาเภอราชสาส์น และอาเภอคลองเขื่อน
๓. งานวินัย
๓.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓.๓ การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๔ การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๔. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๔.๑ การอุทธรณ์
- รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจพิจารณา
และเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
- ให้คาปรึกษา แนะนาสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ตรวจสอบอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.๒ การร้องทุกข์
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษาตรวจสอบพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายพิจารณา
- ให้คาปรึกษา แนะนาการร้องทุกข์ และตรวจสอบคาร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-๓๕. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๕.๑ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
- ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นปัญหาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
- ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียนวินัย
๕.๒ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน
- ตรวจสอบการดาเนินการจัดทานิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการ
ทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย
และประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างให้
- พิจารณาดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้อง
ติดตามทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชาระหนี้แก่ทางราชการ
- ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ถูกจับกุม คุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระทาละเมิด
- ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. นางจินตนา กฐินทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. วางระบบการทางาน มอบหน้าที่ให้ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่องานนั้น
๓. พิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการฯ และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๔. ควบคุม เร่งรัด กากับ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
๕. ตรวจสอบ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วินิจฉัยสั่งการให้คาปรึกษา
แนะนา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อให้งานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน
และโรงเรียนในสังกัด
๘. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
และรับผิดชอบปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
- งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- งานโครงการการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.)
- งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
- งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา

-2๓. ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานทุนการศึกษา (ภาครัฐ)
- งานทุนการศึกษาภาคเอกชน มูลนิธิ ที่มาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
๕. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๖. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา (โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี โครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาด)
- โครงการอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน
๘. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

-

งานจาแนกสถานะสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อมูลกาลังพล ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
ประสานงานเกี่ยวกับด้านยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโรงเรียนปลอดภัยบุหรี่
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- งานควบคุมสารเสพติดในสถานศึกษา (เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ฯลฯ)
- งานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษอื่น ๆ
- การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับสถานศึกษาและระดับ
จังหวัด ฯลฯ
- งานส่งเสริมและประสานงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- งานส่งเสริมและประสานงานลูกเสือช่อสะอาด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
- โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
- โครงการจักรยานพระราชทาน
๓. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
- การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
- การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทาคุณประโยชน์
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
- การสารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ตาม ทร.๑๔ และติดตามเด็กเข้าเรียนชั้น ป.๑
- การให้การอนุญาตสานักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็น
ไม่สามารถเรียนในระบบได้
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
- การรับนักเรียน การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน และการประกาศส่งเด็ก
เข้าเรียน
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษา ร่วมวางแผน
และกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- การขออนุญาตนักเรียนไปต่างประเทศ
- การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
๖. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทาทะเบียน

-๔๗. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายเทวกร พึ่งพระบุตร ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ช่วยปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจาหน่ายนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
- การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์/ลงทะเบียนแบบพิมพ์
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานทุนการศึกษา (ภาคเอกชน)
๓. งานความมั่นคงของชาติ งานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ งานเผยแพร่
และเสริมสร้างแรงคิดเชิงบวกและระบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี งานเสริมสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ งานสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นเครือข่าย
๔. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
- โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของธนาคารออมสิน
- การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
- งานครูดีไม่มีอบายมุข
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา/หมู่บ้านรักษาศีล 5
- การแข่งขันและประกวดต่าง ๆ
- การแข่งขันสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
๕. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานอาหารและยา
- ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
- โครงการแว่นสายตา

๖. งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
๗. งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งการรับ – ส่งงานทางระบบ AMSS
-5๘. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
การรับ – ส่งหนังสือทางระบบ AMSS
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน การสารวจและบันทึกข้อมูล การจัดรายงาน
ข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๔. งานการประสานงาน การประชุม การติดต่อสื่อสารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา
- การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกลางคัน
- การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
- การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
- การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
- ส่งเสริมและติดตามผลการดาเนินงานจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- การดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)

- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อตามโควต้าของสถานศึกษาต่าง ๆ
๗. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
-6- งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
- งานป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็ก
- งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๘. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
- งานจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
- งานจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
- งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
๙. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
๑๑. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕. นายกชกรณ์ ประเสริฐ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
การรับ – ส่งหนังสือทางระบบ AMSS
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน การสารวจและบันทึกข้อมูล การจัดรายงาน
ข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๔. งานการประสานงาน การประชุม การติดต่อสื่อสารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
- งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร

- งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
- งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา

-7๖. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
- งานค่านิยมหลักของสังคมไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- งานตรวจสอบวุฒิและรับรองความรู้
- งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- งานประสานงานและการประชาสัมพันธ์งานตรวจสอบและงานจัดเก็บหลักฐาน
- งานพัฒนางานจัดเก็บ
๘. งานจัดทาทะเบียนข้อมูลเด็กที่จบ ป.๖ และศึกษาต่อ
๙. งานจัดทาทะเบียนข้อมูลเด็กที่จบ ม.๓ และศึกษาต่อ
๑๐. งานการเปิด – ปิดสถานศึกษา
๑๑. งานโครงการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นายมาโนช โคมเดือน ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ติดตำมงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย
๑.๑ งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๒ งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน
๑.๓ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประเมิน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๕ งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๖ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำส่งเสริม และพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
๑.๗ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๘ งำนปฏิบัติ ร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์
ของงำนที่เกิดขึ้นต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ
๒. วำงระบบกำรทำงำน มอบหมำยหน้ำที่ให้ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่องำนนั้น
๓. พิจำรณำ ตรวจสอบ ควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕. ตรวจสอบ ควบคุมข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ให้คำปรึกษำ แนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำย
- ๒๖. รับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

และงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๗. รับผิดชอบงำนส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๗.๑ รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ
และกำร จัดกระบวนกำรเรียนรู้
๗.๒ ศึกษำสภำพควำมต้องกำรของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๗.๓ จัดทำแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๗.๔ ดำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนและโครงกำรเป็นฐำน
๘. รับผิดชอบงำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๘.๑ ประสำนกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ำยกำรนิเทศ
ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘.๒ จัดทำแผนกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
๘.๓ ดำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำเครือข่ำยกับกำรนิเทศ
ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
๙. รับผิดชอบงำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
๑๐. รับผิดชอบงำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
๑๑. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑๒. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๑๓. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี, นำฏศิลป์)
๑๔. ที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมวิทยำศำสตร์ ชมรมภำษำต่ำงประเทศ ชมรมดนตรีนำฏศิลป์
๑๕. รับผิดชอบโครงกำรทักษะกำรคิด
๑๖. รับผิดชอบงำนวิจัยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๑๗. รับผิดชอบงำนนโยบำยเร่งด่วนสำคัญ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๘. รับผิดชอบประสำนงำนเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑ - ๕ (พนมสำรคำม ๑ - ๕)
๑๙. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
-๓๒. นำงรัศมี มีเดช ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่
ในงำนประสำน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรปฐมวัย) และงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรสอน
และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ

๑.๑ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ อำทิหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักรำช ๒๕๕๖ คู่มือหลักสูตรปฐมวัย ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งศึกษำสภำพปัญหำและ
บริบท ทำงสังคม ควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำม หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
๒๕๔๖
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ด้วยกระบวนกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
และนำไปใช้จัดประสบกำรณ์ และกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำนอย่ำงสมดุล
๑.๔ ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำและชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำ และใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
๑.๕ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกำรศำสนำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น
๑.๖ นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพ
๒. รับผิดชอบงำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนำกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัยปฏิบัติกำร
และติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศภำยใน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติกำร (Action Research) เพื่อพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
-๔๒.๔ นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภำพ
๒.๕ นำผลกำรวิจัยมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนคุณภำพครูและคุณภำพนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในระดับก่อนประถมศึกษำ
๓. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๔. รับผิดชอบงำนกำรศึกษำปฐมวัย
๕. รับผิดชอบกำรสอบอ่ำนเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้
๖. รับผิดชอบกำรวัดผลและประเมินผลกำรอ่ำนกำรเขียน สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖
๗. รับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยตำมแนวพัฒนำกำรทำงสมอง (BBL)
๘. รับผิดชอบโครงกำรรักกำรอ่ำน
๙. รับผิดชอบโครงกำรห้องสมุดมีชีวิต
๑๐. รับผิดชอบโรงเรียนดีประจำตำบล
๑๑. เป็นที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมภำษำไทย และชมรมปฐมวัย
๑๒. รับผิดชอบงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๓. รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. รับผิดชอบงำนโครงกำรศำสตร์พระรำชำ
๑๕. รับผิดชอบโครงกำรประชำรัฐ
๑๖. รับผิดชอบโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ
๑๗. รับผิดชอบกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA)
๑๘. รับผิดชอบโรงเรียนในเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑๐ – ๑๓ (สนำมชัยเขต ๑-๔)
และเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑๖ – ๑๗ (ท่ำตะเกียบ ๑ – ๒)
๑๙. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

-๕๓. นำยภควัต ตลับเพชร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่งำนประสำน
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน และงำนศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
๑.๑ รวมรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูล
ต่ำง ๆ อำทิ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย นโยบำยและแผนจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำพิเศษ
๑.๒ ประสำนงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบที่เหมำะสม
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและวำงแผน
จัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
๑.๔ ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำและชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
๑๕ ประสำนควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำพิเศษ เช่น สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

๑.๖ ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลสำหรับเด็กที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษให้มีคุณภำพ
๒. รับผิดชอบงำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนำกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัยปฏิบัติกำร
และติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศภำยใน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติกำร (Action Research) เพื่อพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
-๖๒.๔ นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภำพ
๒.๕ นำผลกำรวิจัยมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนคุณภำพครูและคุณภำพนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ
๓. รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๓.๑ ศึกษำควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๓.๒ ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำรวมทั้งสื่อต้นแบบ
ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๓.๔ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำเพื่อนำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
๓.๕ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรส่งเสริม กำรใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๓.๖ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๔. รับผิดชอบงำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
๔.๑ ศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
๔.๒ วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำที่ดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย
ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๕. รับผิดชอบโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขนำดเล็ก
๖. รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต
๗. เป็นที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๘. รับผิดชอบโครงงำนคุณธรรม (มูลนิธิยูวสถิรคุณ)
๙. รับผิดชอบโครงกำรขยำยผลทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
-๗๑๐. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
๑๑. ที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรม IT สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๑๒. รับผิดชอบงำนสิ่งแวดล้อม
๑๓. ที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
๑๔. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
(สำระเศรษฐศำสตร์ สำระภูมิศำสตร์ สำระหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและอำเซียน สำระศำสนำ ศีลธรรม
จริยธรรม)
๑๕. รับผิดชอบเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๖ (รำชสำส์น) และเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๙
(คลองเขื่อน)
๑๖. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
๔. นำงพัชยำ ซือมงกง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนของสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๑ ศึกษำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของสถำนศึกษำรวมทั้งแนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.๒ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ กำรวัดผลและประเมินผล ตลอดจนเข้ำใจในเทคนิค วิธีกำรวัดผล
และประเมินรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นกำรประเมินสภำพจริง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำน บริหำรจัดกำร
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้และจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตร ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๖ ให้มีกำรดำเนินกำรสอนซ่อมเสริมในภำคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลกำรเรียน
ของผู้เรียน

-๘๑.๗ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษำแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
กำรศึกษำ
๑.๘ วิจัย พัฒนำ และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถำนศึกษำ เพื่อนำผลมำใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
๒. รับผิดชอบงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินระดับชำติ
๒.๑ ศึกษำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน
ระดับชำติ
๒.๒ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ เช่น สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
(สทศ.) สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
๒.๓ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ บุคลำกร
ในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ
๒.๔ ดำเนินกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำร
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ หรือสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำกำหนด
๒.๕ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถำนศึกษำเพื่อให้สถำนศึกษำนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน
๒.๖ นำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๑ กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
๓.๑.๑ กำหนดขอบข่ำยของข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำร
งบประมำณและบริหำรทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยศึกษำจำกนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน จำกกลุ่มต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๑.๒ รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดทำระบบข้อมูล สำรสนเทศ
๓.๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลและสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
๓.๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสำรทำง Internet ในระบบเครือข่ำย
และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
-๙๓.๑.๕ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ที่เป็นข้อมูลและสำรสนเทศ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ
และข้อเสนอแนะ

๓.๒ กำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศกำรศึกษำ
๓.๒.๑ วิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร บริหำรบุคคล บริหำรงบประมำณและบริหำรทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ
และข้อเสนอแนะ
๓.๒.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ในแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ
๓.๒.๓ นำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
และกำรนิเทศกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๓.๒.๔ แจ้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
กำรศึกษำให้กลุ่มต่ำงๆ นำไปสู่กำรดำเนินกำรตำมแผน
๓.๒.๕ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรตำมแผนและแก้ไขกำรดำเนินงำนระหว่ำงกำรปฏิบัติ
๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและรำยงำนผล
๓.๓.๑ นำแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศ
กำรศึกษำ มำกำหนดจุดเน้น วิธีกำร เครื่องมือและคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
กำรศึกษำ
๓.๓.๒ นำเสนอแนวทำงจุดเน้น วิธีกำร เครื่องมือและคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินและนิเทศกำรศึกษำ
๓.๓.๓ ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศตำมแนวทำง
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
๓.๓.๔ รวบรวม ประมวล และวิเครำะห์ข้อมูลจำกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมิน และกำรนิเทศ
๓.๓.๕ จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และนิเทศกำรศึกษำ
๓.๓.๖ เผยแพร่งำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศกำรศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๕. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT)
-๑๐๖. รับผิดชอบกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA)
๗. รับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์
๘. รับผิดชอบกำรทดสอบระดับชำติทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET)
๙. ที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมคณิตศำสตร์
๑๐. รับผิดชอบเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑๔ (แปลงยำว ๑) และเขตคุณภำพ
กำรศึกษำที่ ๑๕ (แปลงยำว ๒)
๑๑. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

๕. นำงชญำภำ อิ่มสำรำญ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำส่งเสริม
มำตรฐำนกำรศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมินติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๑ ศึกษำระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงกำรปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๒ ศึกษำค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ
แล้วนำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
มำตรฐำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ ว่ำ
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และควำมต้องกำรของชุมชน / ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องและเข้มแข็งรวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในกำรแปลผล
กำรตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ
๑.๕ ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพทั้งระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ
๑.๖ นิเทศ ติดตำม พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๑.๗ สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและจัดทำเอกสำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน/
วิธีกำรปฏิบัติที่ดี

-๑๑๒. รับผิดชอบงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๑ วำงแผนและจัดระบบกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๒ นิเทศบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๓ ดำเนินกำร ตรวจสอบประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อย ๓ ปี ต่อ ๑ ครั้ง นิเทศ ติดตำม ประเมินระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง วิเครำะห์ผลกำรตรวจสอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำหนดนโยบำย
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๒.๔ ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือพัฒนำสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
อย่ำงเป็นระบบทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
๒.๕ จัดทำ จัดหำ เผยแพร่ ระบบสำรสนเทศ ผลกำรประเมินคุณภำพ นวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๒.๖ ประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก ส่งเสริมสถำนศึกษำ
ให้พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๒.๗ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓. รับผิดชอบงำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำที่เป็นรำยงำนประจำปี
๓.๒ ให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำในกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อขอรับกำรประเมินภำยนอก (ซ้ำ) ตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
๓.๓ จัดทำข้อมูลสถำนศึกษำที่เข้ำรับประเมินคุณภำพภำยนอก ประสำนงำน
กับสถำนศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพภำยนอก (สมศ.)
๓.๔ ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพภำยนอก
(สมศ.) ในกำรตรวจสอบข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพเพื่อให้ได้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ถูกต้อง
และนำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๕ จัด/ส่งเสริมให้บุคลำกรของสถำนศึกษำอบรม สัมมนำ พัฒนำเกี่ยวกับ
กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓.๖ นิเทศ ติดตำม กำกับสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ ให้พร้อมรับและผ่ำนมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
-๑๒๓.๗ สรุป รำยงำน สังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อเผยแพร่
และนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๔. รับผิดชอบกำรวิจัยและส่งเสริมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก
ของแต่ละหน่วยงำน
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถำนศึกษำดำเนินกำร วิจัยมำตรฐำน
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำนำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๔.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
๔.๕ นิเทศติดตำมกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๕. รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๕.๑ กิจกรรมแนะแนว
๕.๒ กิจกรรมนักเรียน
๕.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร
๕.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม

๕.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์
๖. รับผิดชอบงำนจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๗. รับผิดชอบงำนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๘. รับผิดชอบงำนค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
๙. รับผิดชอบงำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
๑๐. รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนในฝัน
๑๑. รับผิดชอบโครงกำรนักธุรกิจน้อย
๑๒. รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๓. รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
๑๔. รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษ
อย่ำงเร่งด่วน (ICU)
๑๕. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กำรงำนอำชีพ
๑๖. เป็นที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
-๑๓๑๗. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑๘. เป็นที่ปรึกษำและประสำนงำนชมรมสุขศึกษำและพลศึกษำ
๑๙. รับผิดชอบประสำนงำนเขตคุณภำพกำรศึกษำที่ ๗ - ๘ (บำงคล้ำ ๑ – ๒)
๒๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๖. นำงสำววรรณวิชญำ คำธง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนรับหนังสือรำชกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
และแจ้งเวียนหนังสือรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒. จัดทำหลักฐำนกำรรับหนังสือรำชกำรและกำรเก็บรักษำให้เรียบร้อยสำมำรถตรวจสอบ
ได้
๓. จัดทำ ควบคุม สมุดขออนุญำตไปรำชกำรของศึกษำนิเทศก์
๔. ดูแลกำรประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕. จดบันทึกกำรประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
๖. จัดทำรำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
๗. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบงำนสำรบรรณ สำรสนเทศ ที่ผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๘. จัดทำสำเนำ หนังสือเวียน ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่งต่ำง ๆ
๙. จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม ตำมที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ มอบหมำย
๑๑. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำนฯ หน่วยงำน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำร
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศฯ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ

๑๒. ประสำนงำนและจัดทำหนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำขึ้น Web Site สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัด
๑๓. งานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๗. นำงสำวอำมรรัตน์ เหลืองอร่ำม ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำน ดังนี้
-๑๔๑. ช่วยปฏิบัติงำนรับหนังสือรำชกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
และแจ้งเวียนหนังสือรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ช่วยปฏิบัติงำนดูแลกำรประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
๓. ช่วยปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๕. ช่วยปฏิบัติงำนกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต
๖. สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม ตำมที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ มอบหมำย
๗. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำนฯ หน่วยงำน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำร
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศฯ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. นำงสำวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ควบคุม นิเทศ ติดตำม กำกับ ประเมินผล เร่งรัด กำรดำเนินงำน ดูแลงำน
ในหน่วยตรวจสอบภำยใน ซึ่งประกอบด้วย งำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ และงำนตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์
ของงำนที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ
๒. พิจำรณำวำงแผนมอบหมำยงำน ตรวจสอบข้ำรำชกำรในหน่วยตรวจสอบภำยใน
วินิจฉัย สั่งกำร ให้คำปรึกษำ แนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ประสำนงำน และช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๔. พิจำรณำกลั่นกรองงำน หนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๕. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยตรวจสอบภำยใน
๖. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน
ทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและสอดคล้องกับนโยบำย
ของทำงรำชกำร
๗. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เสนอแนะวิธีกำร มำตรกำรในกำรปรับปรุง แก้ไข
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดี
ต่อกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำรป้องปรำมมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือทุจริต เกี่ยวกับกำรเงิน
หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร
๘. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตำม กำรตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงิน
งำนบัญชี งำนบริหำรสินทรัพย์ และงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำตำมระเบียบและแนวทำงที่กำหนด
๙. ควบคุม ดูแลกำรตรวจสอบกำรดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับกำรจัดหำ ควบคุม
กำรใช้ประโยชน์กำรบำรุงรักษำและกำรใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำและปรำศจำกกำรทุจริต
๑๐. ดำเนินกำรรวบรวมและจัดหำข้อมูลเพื่อประกอบกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปีและอื่น ๆ
๑๑. จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
-๒-

๑๒. ตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๑๓. ตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรงำนงบประมำณ งำนกำรเงิน กำรบัญชี
และงำนบริหำรสินทรัพย์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำตำม
ระเบียบและแนวทำงที่กำหนด
๑๔. ตรวจสอบ ติดตำม วินิจฉัย ให้คำปรึกษำแนะนำ ควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรงำนและวิธีกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ในทำงกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และควำมน่ำเชื่อถือด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีและกำรบริหำรสินทรัพย์
๑๕. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำผู้เรียน
๑๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เพื่อให้งำนในหน่วยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑๗. ให้คำปรึกษำแนะนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรดำเนินงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด
๑๘. รำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ
ต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๙. รำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำปีต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒๐. ปฏิบัติงำนด้ำน ICT ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒๑. ปฏิบัติงำนธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นางคุณัญญา ใสสุก ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้

๑. ศึกษำวิเครำะห์ รวบรวมข้อกฎหมำย แนวนโยบำยและจัดทำแผนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่และสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในกำรดำเนินงำนและพัฒนำระบบงำนตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษำวิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนพัฒนำ ดำเนินกำร และกำหนดภำระงำนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกล ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๓. ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ ออกแบบ วิจัย กำรพัฒนำ ดำเนินกำร และกำหนดภำระงำน
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร และกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. วิเครำะห์ ออกแบบ กำรพัฒนำ ตรวจสอบ ประเมินผล ดำเนินกำร และกำหนดภำระ
งำนสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๕. ศึกษำวิเครำะห์ ดำเนินกำร ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๖. ศึกษำวิเครำะห์ ออกแบบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำงำน ดำเนินกำร
และกำหนดภำระงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒
๗. กำหนดหน้ำที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำ เร่งรัด
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๘. ศึกษำวิเครำะห์ ออกแบบ ควบคุม ดูแล สร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรจัดเก็บ
ข้อมูลสำรสนเทศและจัดเก็บสื่อเพื่อกำรศึกษำ ให้เป็นศูนย์กลำงในกำรนำไปใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรศึกษำในหลำยรูปแบบ เช่น ระบบ TECS4 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๙. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑๐. พัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำกับกระบวนกำรทำงำน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๑. พัฒนำ ปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และฝึกอบรม
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด และสถำนศึกษำ
๑๒. พัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
-๒๑๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๒. นางสาวญาณินท์ ใสสุก ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้ำที่ดังนี้
๑. งำนเอกสำร รับ-ส่ง หนังสือ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
๒. จัดทำดัชนีแฟ้มเอกสำร ดัชนีตู้เอกสำร ทุกภำรกิจงำน ของกลุ่มฯ

๓. จัดทำเอกสำรกำรรับ และจัดเวลำกำรให้บริกำร ดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภำยในสำนักงำนและสถำนศึกษำที่ขอใช้บริกำร
๔. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑. งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๒. งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๓. งำนดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำกำรใช้อุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV)และอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๔. งำนจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)และอุปกรณ์
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๕. งำนกำรจัดกำรข้อมูล กำรประเมินกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๖. งำนกำรดำเนินกำรจัดสรร จัดหำ อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV)และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
๗. งำนพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม OBEC Channel
๘. งำนจัดกำรศึกษำผ่ำน IPTV และ ดูแล พัฒนำ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)
๙. งำนห้องเรียนอัจฉริยะ (สมำร์ทคลำสรูม)
๑๐. งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำสำหรับนักเรียน (One Tablet PC per Chilc)
และจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์
๑๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๑. งำนกำรเก็บรวบรวมและส่งรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด
๒. ร่วมปฏิบัติงำนตรวจสอบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด
-๓๓. ร่วมปฏิบัติงำนประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด
๔. งำนจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
และสถำนศึกษำในสังกัด
๕. ร่วมปฏิบัติงำนวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด
๖. งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๗. งำนจัดทำข้อมูล GIS
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๑. ให้คำแนะนำกำรใช้งำน โปรแกรมสนับสนุนกำรทำงำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ ที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ทุกโปรแกรม

ให้ทุกกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศและเก็บสื่อเพื่อกำรศึกษำ
เป็นศูนย์กลำงในกำรนำไปใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำ บนระบบ TECS4 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๓. งำนจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ ผู้จัดทำระบบ ผู้ใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
๔. งำนดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
และสถำนศึกษำในสังกัด
๕. งำนดำเนินกำรด้ำนซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด
๖. งำนพัฒนำซอฟท์แวร์ระบบต่ำงๆ และพัฒนำเครือข่ำยระบบข้อมูลสำรสนเทศ เชื่อมโยงกำร
ทำงำนทุกภำคส่วนบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำได้
๗. ร่วมงำนบริกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๘. ร่วมปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๙. ร่วมพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำกับกระบวนกำร
ทำงำน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๐. ร่วมพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
และกำรให้บริกำร
-๔๑๑. ร่วมพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด และสถำนศึกษำ
๑๒. พัฒนำ ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๑๓. พัฒนำระบบสื่อสำรแบบครบวงจร (Unified Communication System)
๑๔. ร่วมพัฒนำ ขยำยผลกำรใช้ระบบงำนสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
๑๕. ร่วมปฏิบัติงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. นายสรายุทธ ล่ามกระโทก เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ ICT มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้
ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. จัดทำระบบโครงข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๒. จัดทำระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูล
๓. พัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๔. พัฒนำ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๕. กำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ

๖. ปรับปรุงประสิทธิภำพและประสำนกำรดำเนินงำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๗. จัดทำคู่มือประกอบกำรดำเนินงำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๘. ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสัญญำณให้สำมำรถเชื่อมโยงกำรทำงำนบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ กับหน่วยงำนภำยนอก
และระบบอินทรำเน็ต ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๙. ดูแลอุปกรณ์และจัดทำระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในสำนักงำน
๑๐. ดูแลรักษำเครื่องมือและปฏิบัติงำนระบบ CONFERENCE ในกำรประชุมทำงไกล
ปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้ำหน้ำที่แต่ละกลุ่มงำน ให้สำมำรถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เพื่อดำเนินงำนกิจกรรม โครงกำร ต่ำง ๆ ได้
๒. ซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ
ซ่อมบำรุง สถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่กำหนด และจัดทำทะเบียนคุมกำรให้บริกำร
-๕๓. จัดทำทะเบียนคุมกำรดูแล รักษำ บริกำรซ่อมบำรุง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๔. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศและเก็บสื่อเพื่อกำรศึกษำ
เป็นศูนย์กลำงในกำรนำไปใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำ บนระบบ TECS4 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๕. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๖. ร่วมปฏิบัติงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๗. ร่วมปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
๘. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำกับกระบวนกำร
ทำงำน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
และกำรให้บริกำร
๑๐. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด และสถำนศึกษำ
๑๑. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำ ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๑๒. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำระบบสื่อสำรแบบครบวงจร (Unified Communication System)
๑๓. ร่วมปฏิบัติงำนพัฒนำ ขยำยผลกำรใช้ระบบงำนสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
๑๔. จัดทำเอกสำรกำรรับ และจัดเวลำกำรให้บริกำร ดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภำยในสำนักงำนและสถำนศึกษำที่ขอใช้บริกำร
๑๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. นายนาพล รมพิพัฒน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดาเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๒. ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
๓. ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
๔. ปฏิบตั ิงานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๘. การอนุญาตการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
๙. การขอพระราชทานเพลิงศพ
๑๐. การดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ทุกตาแหน่ง)
๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวมุจลินท์ ชานาญช่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การเสนอแฟ้มงานและรับแฟ้มงานคืนหลังจากผู้บังคับบัญชาลงนามสั่งการแล้ว
๓. การเวียนหนังสือราชการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. ประสานงาน และจัดส่งหนังสือราชการของกลุ่มงานขึ้น Web Site

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๖. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. การเบิกวัสดุสาหรับใช้งานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-๒๙. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษทุกตาแหน่ง
๑๐. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยกำร
๑. นำงนัฐพร วิเวกชำติ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลงำนของกลุ่มอำนวยกำร ซึ่งประกอบด้วย งำนสำรบรรณ
งำนช่วยอำนวยกำร งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม งำนยำนพำหนะ งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำน
เขตพื้นที่ งำนประสำนงำน งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร งำนประชำสัมพันธ์ และงำนสวัสดิกำร
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง นโยบำย โดยให้คำนึงถึง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ของงำนที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ
๒. วำงระบบกำรทำงำน มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรในกลุ่มอำนวยกำร ปฏิบัติ
ให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดต่องำนนั้น โดยยึดหลักลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน ๑๐ บริกำรฉับไว จำกใจ สพฐ. และข้อปฏิบัติ ๑๐ ประกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๓. พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกเจ้ำหน้ำที่ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยกำรฯ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มอำนวยกำร
๕. ตรวจสอบ ข้ำรำชกำรในกลุ่มอำนวยกำร ให้คำปรึกษำแนะนำ และแก้ไขปัญหำ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอำนวยกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๗. ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เพือ่ ให้งำนในกลุ่มอำนวยกำรดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
ปฏิบัติงำนในงำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่ ดังนี้
๑. ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนที่สัมพันธ์กับกำรมอบหมำยงำนและกำรตัดสินใจสั่งกำร
จัดระบบสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบกลั่นกรองงำนและประเมินผล เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ
๒. วิเครำะห์ภำรกิจของสำนักงำน กำหนดแผนกำรประชุมแจ้งให้หน่วยงำน
ภำยในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
๓. งำนจัดระบบบริหำร ดำเนินงำนตรวจสอบตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปริมำณงำน คุณภำพงำน ออกแบบกำรจัดระบบกำรทำงำน โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
และกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำน
๔. งำนพัฒนำองค์กร ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ และควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำองค์กรในสำนักงำน และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรให้ครอบคลุม โครงสร้ำง บุคคล
กลยุทธ์และเทคโนโลยี ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
-๒๕. งำนจัดทำระเบียบและประกำศสำนักงำน โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์กฎหมำย
และภำรกิจของสำนักงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรร่ำงระเบียบและประกำศสำนักงำน ตลอดจน
แจ้งระเบียบและประกำศสำนักงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำทรำบ
๖. รับผิดชอบงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๗. กำรประชุมรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
๘. ลงทะเบียนหนังสือรำชกำรลับ หนังสือร้องทุกข์ หนังสือร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม
๙. กำรจัดงำนวันครู
๑๐. กำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร
๑๑. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
งำนประสำนงำน งำนช่วยอำนวยกำร งำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
๒. นำงสำวศศิภรณ์ อิ่นภำ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ดำเนินกำรในกำรสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ ดังนี้
- คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
- คณะกรรมกำรนิเทศ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- คณะกรรมกำรผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในคุรุสภำ
- คณะกรรมกำรผู้แทน สกสค.
๒. จัดทำข้อมูลองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำคม
ผู้ประกอบวิชำชีพครู สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ สมำคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
๓. งำนเกี่ยวกับกำรจัดงำนอนุรักษ์ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้ำน
๔. แจ้งเวียนกำรจัดงำนแสดงควำมยินดี กำรต้อนรับ หรืองำนและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ
๕. ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี งำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
๖. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
๗. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่ำไปรษณียภัณฑ์ และบันทึกแจ้งกลุ่มบริหำรกำรเงิน
และสินทรัพย์เพื่อเบิก-จ่ำยต่อไป
๘. นำเอกสำรต่ำง ๆ ของแต่ละกลุ่มบรรจุซอง นำเอกสำรเร่งด่วน ปกติ
สิ่งตีพิมพ์และพัสดุไปรษณีย์ของแต่ละกลุ่มส่งที่ไปรษณีย์
๙. จัดทำ ควบคุมสมุดตรวจรำชกำร สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
๑๐. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง สส./สว./สจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-๓๑๑. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมต่ำง ๆ
๑๒. ประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร
๑๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้

๑. กำรประกำศแบ่งส่วนรำชกำรให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดตลอดจน
ประชำชนทั่วไปทรำบ
๒. กำรมอบอำนำจของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติแทน
๓. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
๔. กำรประกันชีวิตหมู่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕. งำนเกี่ยวกับสวัสดิกำรเพื่อที่อยู่อำศัย (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์)
๖. งำนเกี่ยวกับสวัสดิกำรเงินกู้ทุกประเภท (ธนำคำรกรุงไทย/ธนำคำรออมสิน)
๗. ประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนสำรบรรณ ดังนี้
๑. ควบคุมและลงทะเบียนหนังสือรำชกำรส่งออกภำยในและภำยนอก โดยทำหน้ำที่
สำรบรรณกลำง (คนที่ ๑)
๒. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบระบบงำนสำรบรรณกลำง สำรสนเทศ
ที่ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์
๓. ประสำนงำนและจัดทำหนังสือรำชกำรของกลุ่มงำนขึ้น Website
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๔. จัดทำคำสั่งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสำนักงำน
และรับเปลี่ยนเวรยำม ตลอดจนตรวจสอบกำรบันทึกกำรอยู่เวรยำมให้เป็นปัจจุบัน
๕. งำนเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติภัยต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดทำแผนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
๖. ควบคุม ตรวจสอบรำยงำนมำตรกำรประหยัดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ของสำนักงำนฯ
๗. ควบคุมกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ตลอดจนตรวจสอบกำรมำปฏิบัติรำชกำรประจำวันของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นทรำบ
-๔๘. จัดทำ ควบคุมทะเบียนวันลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสำนักงำนฯ
ให้สำมำรถตรวจสอบได้
๙. จัดทำสถิติกำรลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
งำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑. ดำเนินงำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในส่วนของกลุ่มอำนวยกำร
๒. กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของทุกหน่วยงำนในสำนักงำน
๓. กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
๔. งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. นำงโยษิตำ ชำติชนะ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. งำนรับหนังสือรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ ทำหน้ำที่สำรบรรณกลำง (คนที่ ๒)
๒. จัดทำหลักฐำนกำรรับหนังสือรำชกำรและเก็บรักษำให้เรียบร้อย
สำมำรถตรวจสอบได้
๓. รับหนังสือจำกไปรษณีย์ปกติ ไปรษณีย์ลงทะเบียน และไปรษณีย์เร่งด่วน
พร้อมจัดแยกซองหนังสือทุกชนิด
๔. กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ประชุมเจ้ำหน้ำที่ใน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ประชุมรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ผอ.กลุ่ม
๕. รวบรวมหนังสือรำชกำรไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยแยกเรื่องที่มีรอง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ แต่ละท่ำนเป็นผู้ลงนำม ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำฯ และสรุปรำยละเอียดทุกเรื่องลงในแบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน โดยรำยงำนให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ทรำบทุกสิ้นเดือน
๖. ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรกุศล กำรให้ควำมอนุเครำะห์ที่ได้รับกำรร้องขอ
จำกหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ
๗. จัดแยกพัสดุและจดหมำยส่วนตัว
๘. ลงทะเบียนหนังสือรับของกลุ่มอำนวยกำรและดำเนินกำรแจ้งเวียน
๙. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือรำชกำร
๑๐. รับผิดชอบงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)
-๕๑๑. รับผิดชอบงำนมำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๒. รับผิดชอบงำนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม )
ต้นแบบ
๑๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๕. นำยทองจันทร์ จันละพันธ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้
๑. งำนรับหนังสือรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ ทำหน้ำที่สำรบรรณกลำง (คนที่ ๓)
๒. จัดทำหลักฐำนกำรรับหนังสือรำชกำรและเก็บรักษำให้เรียบร้อย
สำมำรถตรวจสอบได้
๓. รับหนังสือจำกไปรษณีย์ปกติ ไปรษณีย์ลงทะเบียน และไปรษณีย์เร่งด่วน
พร้อมจัดแยกซองหนังสือทุกชนิด
๔. จัดแยกพัสดุและจดหมำยส่วนตัว
๕. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบระบบงำนสำรบรรณกลำง สำรสนเทศ
ที่ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์
๖. ลงทะเบียนหนังสือรับของกลุ่มอำนวยกำรและดำเนินกำรแจ้งเวียน
๗. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือรำชกำร

๘. ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรกุศล กำรให้ควำมอนุเครำะห์ที่ได้รับกำรร้องขอจำก
หน่วยงำนหรืองค์กรต่ำง
๙. ประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๖. นำยมนูญ ศรีนวลสกุลนี ลูกจ้ำงประจำตำแหน่งพนักงำนขับรถ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ
ยำนพำหนะ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์ตู้โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๑๙๐๑ ฉะเชิงเทรำ
และ นข ๓๕๐๒ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย
พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำย
ต่อผู้ควบคุมรถยนต์เพื่อดำเนินกำรซ่อม
-๖๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ให้ประจำอยู่ที่ห้องเพื่อช่วยงำนบริกำรอื่น ๆ
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๗. นำยไพสันต์ กิมสือ ลูกจ้ำงประจำตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส ๓ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
ให้ปฏิบัติงำนในกลุ่มอำนวยกำร โดยทำหน้ำที่เป็นพนักงำนขับรถยนต์ และรับผิดชอบงำนดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๑๙๑๒ ฉะเชิงเทรำ
และรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๔๒๖๓ ฉะเชิงเทรำ และรถยนต์ตู้นิสสัน หมำยเลขทะเบียน
นข ๔๑๙๕ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย
พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำย
ต่อผู้ควบคุมรถยนต์เพื่อดำเนินกำรซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด
ไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงในและนอกอำคำรทุกอำคำร ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และใช้งำนได้ รวมถึงดูแล ควบคุม
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมของ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๘. นำยนพณัฐ บุญแก้ว ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ มีหน้ำที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแล รถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน กง ๔๘๔๐ ฉะเชิงเทรำ
และรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๕๙๔๕ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย
พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำย
ต่อผู้ควบคุมรถยนต์เพื่อดำเนินกำรซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินกำร
ต่อไป
-๗๖. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๗. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ให้ประจำอยู่ที่ห้องเพื่อช่วยงำนบริกำรอื่น ๆ
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๙. นำยสุวิจักขณ์ โสมเมำ ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข ๑๙๐๒ ฉะเชิงเทรำ
๒. ดูแลรักษำควำมสะอำดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดเรียบร้อย
พร้อมที่จะใช้งำนได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษำ จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หำกพบข้อชำรุดเสียหำยให้บันทึกรำยงำนกำรชำรุดเสียหำย
ต่อผู้ควบคุมรถยนต์เพื่อดำเนินกำรซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสำรกำรใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุม
เพื่อดำเนินกำรต่อไป
๖. ทำควำมสะอำดศำลำอเนกประสงค์บริเวณหน้ำอำคำรชั้นเดียว
๗. นำหนังสือรำชกำรส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๘. หำกว่ำงเว้นจำกงำนในหน้ำที่ให้ประจำอยู่ที่ห้องเพื่อช่วยงำนบริกำรอื่น ๆ
๙. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับกำรประปำ
ทุกชนิด ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และใช้งำนได้
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. นำยสำรวน รักษำทรัพย์ ลูกจ้ำงเหมำ ตำแหน่ง แม่บ้ำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรชั้นเดียว ห้องปฏิบัติงำน ห้องประกอบกำร
ต่ำง ๆ โดมอเนกประสงค์ และห้องน้ำด้ำนล่ำง (หญิง) มีหน้ำที่เปิด ปิด ทำควำมสะอำดสำนักงำนฯ
และงำนที่ได้รับมอบหมำย เร่งด่วน
๒. ดูแลรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงำนให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถ

ใช้กำรได้อยู่เสมอ จัดหำ ดูแล ปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้อื่น ๆ ในบริเวณสำนักงำนฯ
และนอกอำคำรสำนักงำนฯ
๓. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนฯ
ทุกคนตำมที่ได้รับกำรร้องขอและบุคคลอื่น ๆ ที่มำติดต่อรำชกำร
-๘๔. ประดับธงและแสงไฟฟ้ำบริเวณอำคำรสำนักงำนฯ เนื่องในวันสำคัญ
ของทำงรำชกำรอย่ำงเหมำะสม
๕. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำนฯ
๖. จัดเตรียมสถำนที่เกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำและแขกผู้มำเยือน
๗. รับผิดชอบ ดูแล เครื่องถ่ำยเอกสำร ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ พร้อมทั้ง
จัดเรียงเอกสำร
๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. นำยสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร ระดับ ส ๒ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงำนธุรกำร ดังนี้
- คัดแยกหนังสือรำชกำรเพื่อส่งมอบผู้ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร
- ลงทะเบียนหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ ตรวจสอบใบตอบรับทำงไปรษณีย์
และส่งมอบให้เจ้ำของเรื่อง
- ควบคุมกำรออกเลขที่คำสั่งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
- ตรวจสอบกำรลงนำมอยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร
๒. รับผิดชอบทำควำมสะอำดดังนี้
- อำคำร ๑๐๕/๒๙ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร ชั้นบนและชั้นล่ำง เช็ดกระจก
กวำดพื้น ดูแลควำมสะอำดห้องน้ำในอำคำร และถูพื้นภำยในอำคำรให้มีควำมสะอำดโดยจะต้องทำอย่ำง
สม่ำเสมอ
๓. ดูแลรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงำนฯ ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถ
ใช้กำรได้อยู่เสมอ
๔. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนฯ ทุกคน
ตำมที่ได้รับกำรร้องขอและบุคคลอื่น ๆ ที่มำติดต่อรำชกำร
๕. จัดหำน้ำดื่มไว้สำหรับบริกำรข้ำรำชกำรและผู้มำติดต่อรำชกำร
๖. ประดับธงและแสงไฟฟ้ำบริเวณอำคำรสำนักงำนฯ เนื่องในวันสำคัญ
ของทำงรำชกำรอย่ำงเหมำะสม
๗. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำนฯ
๘. จัดเตรียมสถำนที่เกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำและแขกผู้มำเยือน
๙. รับหนังสือรำชกำร ส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตำมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ

๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
-๙๑๒. นำยสมทรง แสงสว่ำง ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง แม่บ้ำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรชั้นเดียว ห้องปฏิบัติงำน ห้องประกอบกำร
ต่ำง ๆ โดมอเนกประสงค์ และห้องน้ำด้ำนหลังอำคำร ๒ มีหน้ำที่เปิด ปิด ทำควำมสะอำดสำนักงำนฯ
และงำนที่ได้รับมอบหมำย เร่งด่วน
๒. ดูแลรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงำนให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถ
ใช้กำรได้อยู่เสมอ จัดหำ ดูแล ปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้อื่น ๆ ในบริเวณสำนักงำนฯ
และนอกอำคำรสำนักงำนฯ
๓. ดูแลรับผิดชอบควำมสะอำดซุ้มเรือนไทยบริเวณหน้ำอำคำรชั้นเดียว
๔. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนฯ ทุกคน
ตำมที่ได้รับกำรร้องขอและบุคคลอื่น ๆ ที่มำติดต่อรำชกำร
๕. ดูแลทำควำมสะอำดอำคำรห้องน้ำด้ำนล่ำง (ชำย)
๖. จัดหำน้ำดื่มไว้สำหรับบริกำรข้ำรำชกำรและผู้มำติดต่อรำชกำร
๗. ประดับธงและแสงไฟฟ้ำบริเวณอำคำรสำนักงำนฯ เนื่องในวันสำคัญ
ของทำงรำชกำรอย่ำงเหมำะสม
๘. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำนฯ
๙. จัดเตรียมสถำนที่เกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำและแขกผู้มำเยือน
๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. นำงทุเรียน เข็มศิริ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนทำควำมสะอำด มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้
๑. รับผิดชอบทำควำมสะอำดอำคำร ๒ ทั้งชั้นบนและชั้นล่ำง
๒. ดูแลทำควำมสะอำด อำนวยควำมสะดวกอุปกรณ์ ภำชนะที่ใช้ในห้องประชุม
๑ และห้องประชุม ๒ ให้อยู่ในสภำพที่สะอำดพร้อมใช้งำน
๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. นำงกัลยธร กระแสร์เสียง ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนธุรกำร ช่วยจัดทำหนังสือรำชกำร ช่วยในกำรจัดเก็บเอกสำร
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้ควำมดูแล ช่วยเหลือรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เกี่ยวกับงำนเอกสำรต่ำง ๆ
-๑๐๓. ดูแลทำควำมสะอำด อำนวยควำมสะดวกอุปกรณ์ ภำชนะที่ใช้ในห้องประชุม
พุทธโสธร ห้องประชุมรวมใจ ห้องผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ให้อยู่ในสภำพที่สะอำดพร้อมใช้งำน

๔. ดูแลรับผิดชอบ ห้องเก็บของอำคำรชั้นเดียว
๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
งำนประชำสัมพันธ์
งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๑๕. นำงปรียำภรณ์ โอสถำนนท์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้
๑. ดูแลควบคุมวำงแผนกำหนดรูปแบบกรอบแนวคิดในกำรปฏิบัติงำนกำรสร้ำง
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๒. ตั้งคณะทำงำนและกำหนดเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
๓. จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
๔. จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำน
กับเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ และนำเสนอให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ
๕. วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร พัฒนำสื่อไอที พิจำรณำเลือก
สื่อให้ตอบสนองจุดมุ่งหมำย ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนว
ปฏิบัติ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนให้บุคลำกร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
นักประชำสัมพันธ์ และสถำนศึกษำได้ทรำบและนำไปใช้ประโยชน์ในกำรติดต่อและส่งข่ำวประชำสัมพันธ์
๖. จัดกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์
๗. ตรวจสอบประเมินผล กำรประสำนงำน เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๘. วำงแผนพัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำน
๑. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
- จัดตั้งคณะทำงำนเพื่อศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
- จัดระบบรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยฯ บุคคล หน่วยงำน
และสำธำรณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรูปแบบอื่น
- จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
- กำหนดรูปแบบกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น เช่น
วำรสำร, เว็บไซต์www.ccs๒.go.th, วีดีทัศน์, แผ่นพับ, ใบปลิว, หนังสือ เป็นต้น
-๑๑- วิเครำะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ
- ติดตำมประเมินผล พัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข
๒. งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
- จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรผลงำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ และรูปแบบอื่น
- จัดระบบรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในรูปแบบของเอกสำร ข่ำวสำร สื่อ Web Page E-mail และกระดำนข่ำว

- จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร หรือคลังข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบเอกสำร
และระบบอิเลคทรอนิกส์
- จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำร
- ตรวจสอบประเมินผลระบบกำรให้บริกำร นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง
งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๑. สำรวจข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยในและภำยนอกองค์กร
๒. จัดทำทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์และบุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ กำรประชำสัมพันธ์
๓. รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
๔. ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ ผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ (e-Network)
๕. ประสำนงำนและเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
๖. งำนกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์
๗. จัดทำแบบสอบถำมกำรประสำนงำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำน
๑. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
- เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้วยสื่ออิเลคโทรนิค สื่อสิ่งพิมพ์
- งำนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคโทรนิคส์ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เช่น วำรสำร,
เว็บไซต์www.ccs๒.go.th, วีดีทัศน์, แผ่นพับ, ใบปลิว, หนังสือ เป็นต้น
- เก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตฯ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และภำพอื่น ๆ เพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
- ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
- จัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์
-๑๒๒. งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
- รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรผลงำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ และรูปแบบอื่น เพื่อให้กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
- ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำย ผ่ำนสื่อทุกแขนง
และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ ต่อสำธำรณชน
- จัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลระบบกำรให้บริกำร
ปฏิบัติงำนช่วยอำนวยกำรดังนี้
๑. งำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเชิญผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ประชุม หรือเป็นประธำนเปิด-ปิดในพิธีกำรต่ำง ๆ
๓. งำนเกี่ยวกับชมรมพุทธศำสตร์ สำกล ฯลฯ
๔. ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนอื่น

ตำมที่ร้องขอ
๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย

