
 
 

 

  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     ที่  1๖๗ / ๒๕๖1 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ 

         ------------------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เห็นสมควรต้องปรับปรุงการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
และเพ่ือให้การบริการติดต่อสถานศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๓๗แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
และระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วย  การมอบอ านาจในการสั่งการอนุญาต                  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ใช้อยู่ก่อนนี้ทุกค าสั่งและใช้ค าสั่งนี้แทนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้  ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ดังนี้  

กลุ่มอ านวยการ 
  1.นางสุพัตรา พรมรักษา  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ.1  
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
และรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับ เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
   ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในกลุ่มอ านวยการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔. ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับ ให้ค าแนะน าปรึกษาและเร่งรัดการด าเนินงานของกลุ่มงานสารบรรณ 
กลุ่มงานช่วยอ านวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานยานพาหนะ กลุ่มงานการจัดระบบ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มงานเลือกและสรรหากรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ
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เรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และมติคณะรัฐมนตรี โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 ๕. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองและแก้ไขเอกสาร/งานทุกเรื่องของทุกกลุ่มงาน ก่อนน าเสนอ               
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ตามล าดับ 
  ๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 ๗. ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร             
ในกลุ่มอ านวยการ 
 ๘. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๘.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๒ งานบริการอาคารสถานที่และควบคุมการใช้สาธารณูปโภคในส านักงาน 
  ๘.๓ งานรักษาความปลอดภัย 
 ๙. ควบคุมการขอใช้ห้องประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 1๐. งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ 
 11. บริการข้อมูล ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ 
ผู้บังคับบัญชา  บุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 1๒. งานศึกษาดูงานทั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเข้ามา 
 1๓. เป็นวิทยากรหรืออภิปรายเกี่ยวกับวิชาการหรืองานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
 1๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี  นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนตามล าดับ 1. นางปาลิดา ค าพิชิต  ๒. นางเพ็ญศิลป์  จันทาพรม   

งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 นางปาลิดา ค าพิชิต  ต าแหน่งนักจัดงานงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ.๒ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานงานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานในความ
รบัผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1.งานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- งานการจัดระบบบริหาร 
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
- งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
- งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
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- งานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผ่าน
โปรแกรม KRS/ARS และระบบ AMSS 
1.งานการจัดประเพณีต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานกาชาด 

  ๒. งานการเลือกและสรรหาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ระดับต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่  
 การศึกษา 

          ๓. งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ 
  ๔. งานการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป  

                  และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี) 
  ๕. งานยานพาหนะและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ 

๕.1 จ าแนกภารกิจที่มีความจ าเปูนต้องใช้พาหนะ 
๕.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การ 
      ตรวจสภาพ ซ่อมบ ารุง รักษา และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕.๓ ศึกษาสภาพทั่วไป และก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะให้เกิดความปลอดภัย 
๕.๔ ประเมินแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะการขออนุมัติ 
      เบิกจ่ายน้ ามัน การตรวจสภาพ การซ่อมบ ารุง การเก็บรักษา และการรายงานการใช้พาหนะ  
      น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ   
      สม่ าเสมอ 
5.5 งานด าเนินการขอยกเว้นภาษีรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานฯ 

๖.  การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟูา น้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานและรายงาน 
                  มาตรการประหยัดพลังงานผ่านระบบ e-report ของกระทรวงพลังงาน 

        ๗. งานสวัสดิการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
           ๘. งานจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในส านักงาน 

        ๙.งานก าหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

           1๐. วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีข้อสงสัย มีปัญหา และเสนอผู้บังคับบัญชาหาข้อยุติหรือหารือไปหน่วยงานอี่นที่
รับผิดชอบในเรื่องที่เก่ียวข้องทางด้านกฎหมาย  

        11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี  นางปาลิดา ค าพิชิต  ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม 
และนางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 

๓.นางเพ็ญศิลป์  จันทาพรม  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.๕  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงาน   สารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบหมาย
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

๒.การควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมสรุป
และเสนอผู้บังคับบัญชา 
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๑ การควบคุมการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว พร้อมสรุปการลาประจ าปี 
๒ ควบคุมการอนุญาตไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 
๓ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
๔ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๕ งานการจัดท าหนังสือราชการ  
๖ งานเกี่ยวกับหนังสือเวียนของกลุ่ม หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
๗ งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
๘ งานการยืมหนังสือราชการ 
๙ งานการท าลายหนังสือราชการ 
๑๐ งานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญอ่ืนๆ พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑ เสนอแบบค าขอกู้เงินเป็นสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
๑๒ งานสวัสดิการเงินกู้ทุกประเภท 
๑๓ การเบิกเงินสวัสดิการส านักงานฯกรณีนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบิดา-มารดา

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต 
16 งานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสพ 
      อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
17. งานกฐินพระราชทาน งานกฐินและผ้าปุาสามัคคี และงานบุญต่าง ๆ  
18. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

กรณี นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้   นางปาลิดา ค าพิชิต และ          
นางสาวฐิตารีย์ รัชอินท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 

๔.นางสาวธิตารีย์ รัชอินทร์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ.๙  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

2. ปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือราชการ  โหลด–พิมพ์หนังสือราชการในระบบจาก สพฐ. 
3. ช่วยปฏิบัติงานการจัดท าหนังสือราชการ 
4. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือราชการ 
5. ช่วยปฏิบัติงานการยืมหนังสือราชการ 
6. ช่วยปฏิบัติงานการท าลายหนังสือราชการ 
7. งานสารบรรณกลาง การลงรับหนังสือราชการผ่านระบบ E- ๐ffice และพิจารณาจัดส่งกลุ่ม

งานที่รับผิดชอบ 
8. ช่วยจัดเตรียมการประชุมภายในกลุ่มและส านักงานฯ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม    
9. บริการข้อมูล ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ 

ผู้บังคับบัญชา  บุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่าง ๆ  ให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
10.  ช่วยปฏิบัติงานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
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11.  งานขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
12.   งานจัดท าค าสั่งการอยูเวรยาม และเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการสถานที่ราชการ  ติดตามเร่งรัด

ให้มีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม และเวรรักษาสถานที่ราชการ 
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

กรณี นางสาวฐติารีย์ รัชอินทร์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
1. นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม  ๒. .นางปาลิดา ค าพิชิต 

 

กลุ่มงานประสานงาน 
งานช่วยอ านวยการ 
๕.ต าแหน่งเลขที่   อ.๓ 

- ว่าง -  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ านวยการ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. งานเลขานุการ  ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            ๒. ตรวจทานงานทุกเรื่องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  ๓. งานจัดท านัดหมายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๔.  การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การจัดประชุมประธานเครือข่าย จัดท าระเบียบวาระ 
         การประชุม  การจดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมงานจัดประชุมภายใน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๕. งานการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่น 
๖. งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกฯ 

  ๗. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน/ภายนอกหรือหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๘. ช่วยปฏิบัติงานจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
๙. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
1๐.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ว่าง  มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทน  1. นางปาริชาติ  รอบคอบ   ๒. นางสาวธิตารีย์                                  
รัชอินทร์   

งานประชาสัมพันธ์ 
๖.ต าแหน่งเลขที่  อ.๖ 

 -ว่าง-  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ   
มีหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
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ช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ก ากับดูแลการติดตามประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือ

แนะน าปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ การพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดรูปแบบประกอบการจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ 

 1.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ 
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  
    1.๓ ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน รวบรวมข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์  
      1.๔ การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภท ต่าง ๆ 
ประมวลจัดท าข่าวสาร/บทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
   1.๕ จัดท าวารสารและผลิตข่าว บทความ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  

 1.๖ ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของส านักงานทาง Website และสื่ออ่ืน ๆ  
      1.๗.บันทึกภาพ ท าข่าวและด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานกับสื่อมวลชน 
     1.๘ การตรวจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ  ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อส านักงาน  เพ่ือรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
      1.๙ การเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน 
  1.1๐ ด าเนินการผลิตสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
  1.11 สร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์          
  1.1๒ ให้บริการระบบเสียงตามสาย 
  1.1๓ ตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบ  การ
ประสานงานเป็นระยะ ๆ 

 1.1๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของส านักงาน และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด วางแผนการท างานที่
รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
   ๓. ด้านการประสานงาน  
   ๓.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
     ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
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ได้รับมอบหมาย  
   ๔. ด้านการบริการ  
  ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 
ว่าง มอบหมายให้  นางปาริชาติ รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๗.นางปาริชาติ รอบคอบ ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  อ. ๗ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการประชาสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ 
สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสนอความเห็นในการจัดท านโยบายและแผน                 
การประชาสัมพันธ์  
  1.๒  จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  
  1.๓ ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน  รวบรวมข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการประชาสัมพันธ์  
   1.๔ การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ 
ประมวลจัดท าข่าวสาร/บทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
  1.๕ งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           1.๖ การรับ – ส่ง เอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยให้มีสมุดควบคุมรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้ 
     1.๗ การจัดท าหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารของผู้บริหารและหน่วยงานอื่นให้เป็นปัจจุบัน 
      1.๘ ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานทาง Websiteและสื่ออ่ืน 
      1.๙ บันทึกภาพ  ท าข่าว และด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง  ๆ  ของส านักงาน 
กับสื่อมวลชน 
    1.1๐ การตรวจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส านักงานฯข่าวความ
เคลื่อนไหว ทางการศึกษาในแต่ละวัน  เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  
     1.11 การช่วยประสานงานและจัดท านัดหมายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/    
  1.1๒ ตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลง
นาม 
  1.1๓ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงาน 

 1.1๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

๘ 
 

   ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของส านักงาน และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
   ๓. ด้านการประสานงาน  
    ๓.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
    ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
  ๔. ด้านการบริการ  
   ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ทีมงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 
กรณี นางปาริชาติ  รอบคอบ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้  นางสุพัตรา พรมรักษา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

             งานยานพาหนะ 
๘.นายโกมินทร์  อุระ  ต าแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถตแ์ละรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
  ๒.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 1๕๕1 มุกดาหาร 
  ๓.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๙๕๒๕ มุกดาหาร 
  ๔.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๔๒ มุกดาหาร 
  ๕.ตรวจสอบสภาพและดูแลการซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกคัน ก่อนจะน ารถยนต์ส่วนกลางไปซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 
  ๖.ดูแล บ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 
  ๗.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ ามันเครื่อง เพื่อ
เป็นการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบ ารุง 
  ๘.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๙.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนน าส่งซ่อมบ ารุง 
  1๐.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่
จะให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม 
  11.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องน ารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
ส านักงานให้รายงานต่อผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 
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  1๒.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ข้ึนโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
  1๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายสังคม  กาหาวงศ์  ต าแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 
 1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
2. ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓11 มุกดาหาร 

 ๓.ดูแล บ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ  
  1 ครั้ง เพ่ือให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 
 ๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ ามันเครื่อง เพื่อเป็น 

   การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ท่ี    
   รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบ ารุง 

 ๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๖.แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ 
 ๗.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม 
 ๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องน ารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
ส านักงานให้รายงานต่อผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 
 ๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

1๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายวรจิตร  อินปาว  ต าแหน่งช่างโลหะ ช.๓  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 
1.ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
๒.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๓1๒ มุกดาหาร 

 ๓.ดูแล บ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 

 ๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ ามันเครื่อง เพื่อเป็น
การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ยานพาหนะทราบและขอซ่อมบ ารุง 

 ๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ 

 ๖.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนน าส่งซ่อมบ ารุง 

 ๗..ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม 

 ๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องน ารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
ส านักงานให้รายงานต่อผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 
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 ๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

๑ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายด ารง  อินทร์อ่อน  ต าแหน่งช่างไฟฟูา ช.๔ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 
1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
2. ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข  11๘๘  มุกดาหาร 
    ดูแล บ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ  

 ๓.ดูแล บ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ  
  1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 
 ๔.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ ามันเครื่อง เพื่อเป็น 

   การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ท่ี    
   รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อมบ ารุง 

 ๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๖.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนน าส่งซ่อมบ ารุง 
 ๗.ตราวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม 
 ๘.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องน ารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกครั้ง ถ้าไม่ได้จอดรถยนต์ไว้ในที่จอดรถยนต์ของ
ส านักงานให้รายงานต่อผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พร้อมชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 
 ๙.รายงานการเกิดอุบัติในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

1๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี พนักงานขับรถคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้อ านวยการกลุ่มหรือรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก ากับ ดูแล มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 

นายสุวิทย์  จักษุมาศ  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ 
 1. งานการจัดท าทะเบียนรับหนังสือราชการของสารบรรณกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC                
e-filing) หนังสือรับเข้าที่มาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทุกแห่ง สถานศึกษาในสังกัด ทุกวันท าการ  

๒. งานประสานกรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนประสานทันที 
๓. งานจัดเก็บและควบคุมเลขค าสั่งให้เป็นปัจจุบันทุกวันท าการ  
๔. งานการจัดท าทะเบียนควบคุมการออกเลขค าสั่ง/ประกาศและจัดเก็บคู่ฉบับหนังสือราชการ (กรณี

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง) ให้เป็นปัจจุบันและสรุปเป็นรายเดือนและในภาพรวมทั้งปฏิทิน 
๕.ประสานงานหน่วยงานอ่ืนและประสานกับกลุ่มท่ีเป็นเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการ 
๖. งานการประชุมขออนุญาตถ่ายเอกสารกลุ่มอ านวยการ 
๗. งานพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบทั่วไป 
๘. งานน าแฟูมกลุ่มอ านวยการเสนอผู้บังคับบัญชา 

 ๙.ถ่ายภาพและประสานงานทั้งภายในและภายนอก ของงานราชการในส านักงาน 



 

๑๑ 
 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายและกลุ่มอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ให้ นางเพ็ญศิลป์  จันทราพรม  ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

๑๒ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายสายันต์  ผาดโผน  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  ต าแหน่งเลขท่ี  อ.๑๑  

 ๑  มอบหมายให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบดังนี้ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานการเงินแล ะ
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และแนวปฏิบัติตามโครงสร้างของกรอบ
งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ  และมี
หน้าที่ความรับผิดชอบทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 

- กลุม่งานธุรการ 
- กลุ่มงานบริหารการเงิน 
- กลุ่มงานบริหารการบัญชี 
- กลุ่มงานบริหารพัสดุ 
- กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
๒.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แก้ไขปรับปรุง 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
          ๓.  ควบคุม ก ากับ  นิเทศ  ตรวจสอบเร่งรัด  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก
คนในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยยึดระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
           ๔.  ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจและกรองงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบก่อนน าเสนอ รอง ผอ.สพป.  และ  ผอ.สพป.ตามล าดับ 
 ๕.  ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
           ๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และมติ ครม. ทุกกรณี 
           ๗.  รวบรวมหลักฐานการจ่ายแต่ละวัน ส่งงานบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประจ าทุกวัน 
  ๘.  ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงินสวัสดิการตามโครงการต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าในสังกัด 
ลงนามรับรองหลักฐานและเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
            ๙  ตรวจสอบและรายงานยอดรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ให้ถูกต้องตรงกับบัญชี และเป็นปัจจุบัน 
   ๑๐. จัดท าค าเสนอแนะและการจัดท าระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
            ๑๑. งานด าเนินการเบิกจ่ายเงินหมวดงบลงทุนทุกประเภท 
            ๑๒. ควบคุม ตรวจสอบการยืมเงินนอกงบประมาณทุกรายการ 
            ๑๑. งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมการรับโอนเงินนอกงบประมาณทุกรายการและ
ออกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณทุกรายการ 
             ๑๓. งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณและเขียนเช็คเสนอสั่งจ่ายเงิน
ทั้งนอกงบประมาณและเงินงบประมาณต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่าย 
             ๑๔. งานด าเนินการตรวจสอบการส่งใช้เงินยืมรายการเงินนอกงบประมาณและออกใบรับใบส าคัญ 
การส่งใช้เงินยืมราชการเงินนอกงบประมาณ 



 

๑๓ 
 

                ๑๕. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินประเภทเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณในแต่ละวัน
เพ่ือมอบกลุ่มงานบริหารการบัญชี เพื่อลงรายการบันทึกทางการบัญชี 

      ๑๖. ปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียนผู้รับบ านาญ ภายใต้ระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง   
      ๑๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการขอรับเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง   
     ๑๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดเพ่ือจ่ายให้แก่ทายาท กรณี

ข้าราชการลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง 
      ๑๙. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการขอรับบ าเหน็จลูกจ้าง กรณีลูกจ้างประจ าลาออก/ถึงแก่ 

กรรม/เกษียณอายุราชการ ในระบบงาน e-Pension ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒๐. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ของ

ข้าราชการครูที่ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ /ถึงแก่กรรมในระบบงาน e-Pension    
 ๒๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง (กสจ.) กรณีลูกจ้างประจ า

ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม 
 ๒๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดท าเอกสารการขอรับเงินและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม  
 ๒๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจ า 

ถึงแก่กรรม 
 ๒๔. ปฏิบัติงานการจัดท ารายการหักเงิน ณ ที่จ่ายของผู้รับบ านาญ เพ่ือช าระหนี้บุคคลที่สาม 

รายงาน สพฐ.  ประจ าทุกเดือนภายใต้ค าสั่งงานในระบบ e-pension                                                                                                                                       
              ๒๕. ปฏิบัติงานจัดท ารายละเอียดและเสนอสั่งจ่ายเงินที่หัก ณ งบประมาณ ที่รับจาก
กรมบัญชีกลางผ่านระบบ GFMIS   

 ๒๖. ปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับงานรายงานของแบบรายงานเงินบ านาญจ่ายตรง/บ าเหน็จจ่าย
ตรง (แบบ สรจ. 1๐) รายงานกรมบัญชีกลาง 

 ๒๗. ปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับงานรายงานบ าเหน็จตกทอดจ่ายตรง (แบบ สรจ.๙) รายงาน
กรมบัญชีกลาง    

 ๒๘. ปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานบ าเหน็จลูกจ้างจ่ายตรง (แบบ ลจ.1) รายงาน
กรมบัญชีกลาง 

 ๒๙. ปฏิบัติงานรับรองหลักฐานการจ่ายเงินเดือน/เงินค่าจ้าง/ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
เพ่ือประกอบการขอกู้ยืมเงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และ ธนาคาร  ธอส. 

      ๓๐. งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานและการจัดท าหนังสือรับรองบ าเหน็จตกทอด
เพ่ือค้ าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบ านาญ ในระบบ e-pension 

 ๓๑. งานด าเนินการเสนอหนังสือ ระเบียบ และเก็บรวบรวมระเบียบ แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓๒. งานด าเนินการแจ้ง/เปลี่ยนแปลง ลายมือชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต่อธนาคาร 
 ๓๓. งานด าเนินการเสนอรายละเอียดการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในส่วนที่รับผิดชอบ 
     ๓๔. งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะน า   วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 
              ๓๕. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงาน  การบริหารการเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ 
และงานบริหารสินทรัพย์ 



 

๑๔ 
 

                  ๓๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย                 
                  ๓๗. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      กรณี  นายสายันต์   ผาดโผน   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 1. นางสาวทองม้วน  สุทธิคุณ  ๒. นางสาว
จิตราภรณ์ ทองศิริ ๓. นางสาวรินดา  แสนเวียน 

                                                กลุ่มงานบริหารการเงิน 
นางสาวรินดา  แสนเวียน   ต าแหน่งต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ   ต าแหน่ง
เลขที่  อ. ๑๓   

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน  ศึกษา
วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน  โดย
มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ งานดังนี้ 

๑.  ด้านปฏิบัติการ 
  ๑.๑  งานตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ในสังกัด 
       ๑.๒ งานจัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจ่ายตรงให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัด 

    ๑.๓ งานด าเนินการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การน าส่งเงิน กบข.ในระบบ MCS / กสจ. พร้อม
จัดท ารายละเอียดน าส่งกองทุน กบข. และ กสจ.  
                 ๑.๔  ตรวจสอบหลักฐาน และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า 
ในสังกัด และรายงานข้อมูลการขอเบิกต่อกรมบัญชีกลาง 
                     ๑.๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  การน าส่งเงิน และรายละเอียดทุกอย่างที่เก่ียวกับเงิน 
กสจ.  

   ๑.๖ ตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ เงินค่าครองชีพข้าราชการ เงิน
ค่าครองชีพลูกจ้างประจ า ในสังกัด   
                 ๑.๗ งานบันทึก ควบคุม บัญชีถือจ่ายรายตัว  รายอัตราให้ถูกต้อง ตรงกับยอดเบิกจ่าย
เงินเดือนประจ าเดือนทุกเดือน 
  ๑.๘  การเบิกเงินเลื่อนขั้น ปรับวุฒิ ปรับระดับของข้าราชการในสังกัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามค าสั่งและบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม 
  ๑.๙  การขอเหลือจ่ายไป สพฐ. ทุกกรณี  เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
  ๑.๑๐  การจัดท ารายละเอียดรายการหักเงิน  ณ ที่จ่ายรายตัวเพ่ือส่งข้อมูลรายการหักเงินต่อ
กรมบัญชีกลางเพ่ือหักเงินประจ าเดือน  เพ่ือออกยอดรับสุทธิ และโอนเข้าบัญชีรายตัวข้าราชการในสังกัด   
                 ๑.๑๑  สรุปงบกระทบยอดการรับ-จ่ายเงินประจ าเดือน และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบพร้อมกับ
เงินเดือนที่รับโอนจากกรมบัญชีกลางให้งานบัญชี ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ณ วันสิ้นเดือน เป็นประจ าทุก                                                                    
เดือน  พร้อมเสนอสั่งจ่ายเงิน  เพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.
มุกดาหาร  

 



 

๑๕ 
 

      ๑.๑๒ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนข้าราชการในสังกัด 
                  ๑.๑๓ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน
ของข้าราชการในสังกัด                                                                            
                  ๑.๑๔ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน
ของลูกจ้างประจ าในสังกัด  
                  ๑.๑๕  สรุปงบกระทบยอด รายการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อเสนอสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 
                  ๑.๑๖  การหักภาษี  ณ ที่จ่าย  การจัดท า ภงด.๑ ก  พิเศษ  ของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัดในส่วนที่รับผิดชอบ      
                   ๑.๑๗ รวบรวมหลักฐานขอเบิกเงินประจ าเดือน ส่งเจ้าหน้าที่งบเดือนให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน และแจ้งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายทราบ 
                  ๑.๑๘ งานด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ ในสังกัด 
                    ๑.๑๙ งานด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและผู้รับบ านาญ ในสังกัด 
                     ๑.๒๐ งานด าเนินการขออนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS   ของงานในหน้าที่ทุกรายการ 
  ๑.๒๑ งานด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ
ตรวจสอบยอดได้ตลอดเวลา 
  ๑.๒๒ งาน ด าเนินการน าส่งเงินทุกประเภทตามระบบ GFMIS ทุกกรณี พร้อมเก็บหลักฐานส่ง
ให้งานบัญชีทุกครั้ง 
                    ๑.๒๓ งานด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ,  ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ าในสังกัด   
                   ๑.๒๔ ด าเนินการจัดท าสรุปงบหน้าการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดเพ่ือขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS 
                   ๑.๒๕ ด าเนินการจัดท าสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ การศึกษาบุตร
บ านาญ เพ่ือขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS 
                   ๑.๒๖ งานด าเนินการเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง  แนะน า วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด 

         ๑.๒๗ งานให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ                                                              
       ๑.๒๘ งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมา 
       ๑.๒๙ งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานและการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ ในสังกัด 
        ๑.๓๐ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินและโอนเงินดอกผลของกองทุน

โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดและรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด                                                             
        ๑.๓๑  งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและการเบิกจ่ายเงินและโอนเงินอุดหนุนรายหัว 

และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดและรวบรวมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ                                                    

 



 

๑๖ 
 

       ๑.๓๒ งานด าเนินการจัดคนเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการและจัดท าทะเบียนคุมผู้
พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 
                    ๑.๓๓ งานปฏิบัติงานแทน นางดาวสวรรค์  สารีแผลง  และหรือ นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย  กรณี
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                   ๑.๓๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                             
 ๒.  ด้านการวางแผน  

 วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓.  ด้านการประสานงาน  

 ๓.๑  พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการน าเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน  
 ๓.๒  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน 
 ๔.  ด้านการบริการ  
  ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน   
                  กรณี  นางสาวรินดา  แสนเวียน   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวทองม้วน  
สุทธิคณุ  นางดาวสรรค์  สารีแผลง  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน  

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย    ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๑๕ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน ศึกษา

วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย วิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน  
ต่อ ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมอบหมายให้ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
       ๑.๑ งานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายเงิน งบด าเนินงาน และเงิน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ทุกแผนงาน โครงการ และวางเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยใช้ค าสั่ง ZFB
๖๐_K1,  ZFB๖๐_KL,  ZFB๖๐_KC, ZFB๖๐_KE  และค าสั่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     ๑.๒ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและขอเบิกจ่ายเงินงบด าเนินงาน ในส่วนของงบ
พัฒนาและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และเข้าเบิกในระบบ GFMIS โดย
ใช้ค าสั่ง ZFB๖๐_K1,  ZFB๖๐_KL,  ZFB๖๐_KC, ZFB๖๐_KE 
  ๑.๓ งานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภคของ  สพป.มุกดาหาร ในงบด าเนินงาน และที่เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ได้รับจัดสรร 
                   ๑.๔ งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภค ของโรงเรียนในสังกัดที่เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและที่ได้รับจัดสรร 
                    ๑.๕ งานด าเนินการเกี่ยวกับการวางเบิกเงินยืมเงินราชการ และตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้
เงินยืมราชการและออกใบรับใบส าคัญส่งใช้เงินยืมราชการ 
                    ๑.๖ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ                                                                             



 

๑๗ 
 

  ๑.๗ งานด าเนินการเกี่ยวกับการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในส่วนที่รับผิดชอบ 
  ๑.๘ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรายงานตามระบบ GFMIS 
                    ๑.๙ งานด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 

       ๑.๑๐ งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและเสนอใบสั่งจ่ายเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
                   ๑.๑๑ จัดท าข้อมูลจ านวนหน่วยการใช้ ค่าไฟฟูา ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือรวบรวมรายงานฐานข้อมูล 
                    ๑.๑๒ งานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายเพื่อรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
                    ๑.๑๓ งานด าเนินการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย                                                      
                    ๑.๑๔ งานด าเนินการเกี่ยวกับการวางเบิกเงินงบประมาณเพ่ือผลักส่งใช้เงินทดรองราชการ 
และวางเบิกเงินงบประมาณเพ่ือส่งใช้เงินยืมราชการ 

     ๑.๑๕ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกันทุกประเภท 
     ๑.๑๖ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น  

      ๑.๑๗ งานด าเนินการเกี่ยวกับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์เพ่ือนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม 
           ๑.๑๘ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง   แนะน า วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบทั้งหมด 
          ๑.๑๙ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายงบด าเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ 
                    ๑.๒๐ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการหนึ่งอ าเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน / โรงเรียนดีศรีต าบล/ โรงเรียนแม่เหล็ก  และโครงการต่างๆ ของ สพฐ. 
                    ๑.๒๑ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

         ๑.๒๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

         ๑.๒๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี  นางดวงฤดี เผ่าภูไทย   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวรินดา แสนเวียน ปฏิบัติหน้าที่
แทน 

๒. ด้านการวางแผน 
 วางแผน จัดท าโครงการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและร่วมด าเนินการวางแผน จัดท าโครงการของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการติดต่อประสานงาน 
 ประสานงาน  ชี้แจง  แนะน า  ให้ค าปรึกษา  ให้ความร่วมมือ  ในด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงานอื่น ๆ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคลังจังหวัด 
สพฐ. ด าเนินงานเพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ด้านการให้บริการ  
 ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องาน 

 



 

๑๘ 
 

โดยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน  และด้านอื่น ๆ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                                                     
งานด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรในการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด 
และหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบก าหนด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและ
หน่วยงาน    
      กรณี  นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
นางสาวรินดา  แสนเวียน                                                           

นางดาวสวรรค์  สารีแผลง   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่  
อ. ๑๖ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความช านาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน  ศึกษา
วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน  
โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
   ๑.๑ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุก

โครงการ  
   ๑.๒ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ

เรียนร่วม 
    ๑.๓ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูขาดแคลน 
    ๑.๔ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวราย

เดือน (นักการภารโรง) 
     ๑.๕ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวราย

เดือน ครูวิทยาศาสตร์ –ครูคณิตศาสตร์ 
                ๑.๖ งานด าเนินการขอเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินประกันสังคมของลูกจ้างในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมด 

     ๑.๗ งานด าเนินการขอขึ้นทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ 
     ๑.๘ งานด าเนินการเกี่ยวกับบัตรประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ 
     ๑.๙ งานด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินทุนโครงการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ 
     ๑.๑๐ งานด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าให้แก่ผู้มีสิทธิ์ 
     ๑.๑๑ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรายงานตามระบบ GFMIS 
     ๑.๑๒ งานด าเนินการน าส่งเงินในส่วนที่รับผิดชอบ 
     ๑.๑๓ งานด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ 

                ๑.๑๔ งานด าเนินการเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
การจัดท า ภงด.๑ ก พิเศษ  ของลูกจ้างชั่งคราว  ในสังกัด สพป.มุกดาหาร ในส่วนที่รับผิดชอบ                                                  

     ๑.๑๕ งานด าเนินการจัดท ารายละเอียดการของบประมาณค่าเช่าบ้านเพ่ิมเติม   มอบกลุ่ม
นโยบาย-และแผน 

    ๑.๑๖ งานด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 



 

๑๙ 
 

     ๑.๑๗ งานด าเนินการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการทั้งหมด   ตลอดจนการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อ ของข้าราชการ รวมทั้งการหารือข้อกฎหมาย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเอกสารควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง 

     ๑.๑๘ งานด าเนินการจัดท ารายงานการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ส่งสรรพากรจังหวัด ส านักงานเทศบาล
เมืองมุกดาหาร ทุกสิ้นปี                                                        
               ๑.๑๙ งานเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการเก็บรักษา GFMIS SMART CARD ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

    ๑.๒๐ งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและเสนอใบสั่งจ่ายเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
              ๑.๒๑ งานด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ ผอ.กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
              ๑.๒๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง   แนะน า วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด 
              ๑.๒๓ งานด าเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการและการเบิกผลักส่งเงินทดรองราชการ 
              ๑.๒๔  งานด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการรายงานเกี่ยวกับเงินทดรอง
ราชการ 
              ๑.๒๕ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    ๑.๒๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

    ๑.๒๗ ปฏิบัติงานแทน นางสาวรินดา  แสนเวียน  กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
               ๑.๒๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ด้านการวางแผน 
       ท าการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานของงานบริหารการเงินหรือร่วมด าเนินการวางแผน   

โครงการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายของ
โครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้                                                                            

๓. ด้านการติดต่อประสานงาน  
              ๓.๑ ท าการประสานสัมพันธ์งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน หรือบุคลากรในกลุ่มงานฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                           
  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว้ 
                ๓.๒ ชี้แจง ให้ขอ้คิดเห็นในที่ประชุมคณะท างานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร แต่งตั้งเป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน                                                                          
                 ๓.๓ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อประสานสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบาย
ของ สพฐ. และสนองตอบกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้                                                                    



 

๒๐ 
 

                 ๓.๔ ท าการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   เพื่อชี้แจงงานและ
แนวทางการปฏิบัติงาน ต่อโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๔. ด้านการให้บริการ 
   ๔.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ  ในระดับที่ยากมาก  และนอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด  หน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับ
การอบรม และผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
               ๔.๒   วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องและเพ่ือเป็นการสนับสนุนต่อภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร   และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจและก าหนดนโยบาย   แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
      กรณี  นางดาวสรรค์  สารีแผลง   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวรินดา แสนเวียน
ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 

                                    กลุม่งานบริหารการบัญชี 
นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการพิเศษ   

ต าแหน่งเลขที่  อ. ๑๒ 

  ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้างานบริหารการบัญชี   โดยปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์
สูง เกี่ยวกับงานบริหารการบัญชี   ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านงานบริหารการบัญชี ต่อ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้บริหาร
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้สนองต่อภารกิจขององค์กรโดยมอบหมายให้ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้                                                            

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
  ๑.๑ งานด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมฎีกาและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
  ๑.๒ ด าเนินการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างและรายการปรับปรุงรายการในระบบ GFMIS 
  ๑.๓ ด าเนินการ ควบคุม ให้ค าแนะน า ก ากับแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการจ่ายเงินผ่าน  
 ส่วนราชการในระบบ  GFMIS และปรับปรุงรายงานข้อผิดพลาดในการน าส่งเงินในระบบ GFMIS   
                ๑.๔ งานด าเนินการจัดท ารายงานเงินในระบบ GFMIS และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.๕ งานด าเนินการบันทึก ควบคุม และรางานงบประมาณรายจ่าย (เงินประจ างวดส่วนจังหวัด)
ด้วยระบบ Manual 
     ๑.๖ งานด าเนินการ ควบคุม  และตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณแทน
กันในระบบ GFMIS  
 ๑.๗ งานด าเนินการควบคุมแบะแจ้งประสานการอนุมัติเงินประจ างวดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายทุกประเภทตามรายละเอียดที่ หน่วยงานและโรงเรียนได้รับจัดสรร 
                ๑.๘  งานด าเนนิการ บันทึกปรับปรุงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีเบิกจ่ายเงินผิดรหัส
งบประมาณ (ZGL_J๗) และบันทึกรายการปรับปรุง ปิดบัญชี ประจ าปี 
      ๑.๙ งานด าเนินการ จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายเพ่ือจัดท างบเดือนรอการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ผู้ตรวจ  

 

 



 

๒๑ 
 

 ๑.๑๐ งานด าเนินการจัดเก็บรักษาต้นขั้วเช็ค ใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่มือวาฎีกาเบิกเงินจากคลัง/
กรมบัญชีกลาง ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
 ๑.๑๑  งานด าเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุ่มบริหารการบัญชี ก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา                                                                               

      ๑.๑๒  งานวิทยากรบรรยายชีแ้จง แนะน า วิธีปฏิบัติตลอดจนปรับปรุงข้อผิดพลาดด้านการบัญชี
ต่อผู้เกี่ยวข้อง                                                  
                ๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ด้านการวางแผน 
    รวบรวม สรุปข้อมูลทางการเงิน การบัญชี น าเสนอผู้บริหาร/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ วางแผน ในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปูองกันการทุจริตและประเมินผลในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ให้
เป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 

๓.  ด้านการติดต่อประสานงาน 
    ประสานงานกับส านักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านบริหารการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ พร้อมสรุปแนวทางแก้ไขพัฒนาปรับปรุงงาน 

๔.  ด้านการให้บริการ  
     ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจงเกี่ยวกับงานการบัญชีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้วนใจ
ให้ได้รับทราบขอ้มูล ตามความต้องการ  ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                       กรณี  นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวบัวจัน   
ซาเสน     ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                        

นางสาวบัวจัน   ซาเสน   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไปต าแหน่งเลขท่ี   อ.๑๗ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์ เก่ียวกับงานบัญชี  ศึกษาวิเคราะห์
เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการบัญชี  

โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  ๑.๑ งานด าเนินการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการบันทึกบัญชี 
  ๑.๒ งานด าเนินการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่ายและสมุดรายวันทั่วไป 
               ๑.๓ บันทึกรายการทางบัญชี วิเคราะห์รายการทางการบัญชี จากใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับจ่าย
ทั่วไป บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย    
               ๑.๔ งานด าเนินการรวบรวมหลักฐานการจ่ายและส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
  ๑.๕ งานด าเนินการตรวจสอบ  และจัดเก็บใบน าส่งเบิกเกินส่งคืนงบประมาณ ทั้งเงินใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
  ๑.๖ งานด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง   
   ๑.๗ งานด าเนินการบันทึกการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   
ในระบบ GFMIS   ตามข้ันตอนการน าส่งเงินของแต่ละประเภท 

 



 

๒๒ 
 

  ๑.๘ งานด าเนินการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  ในระบบ GFMIS  ตามค าสั่ง ZRP_RA และค าสั่ง 
ZRP_R1  หรือค าสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตามข้ันตอนการน าส่ง 
  ๑.๙ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานเงินคงคลังประจ าเดือน ตามระบบ GFMIS ตาม
ค าสั่ง FBL1N และZAP_RPTW๐1                                                                   
  ๑.๑๐ งานด าเนินการบันทึกการจ่าย ตามระบบ GFMIS ตามค าสั่ง ZF_๕๐๓_PM   หรือค าสั่งอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานประจ าเดือน 
  ๑.๑๑ งานด าเนินการเกี่ยวกับเงินประจ างวดทุกหมวดรายจ่าย จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด  
ตามงบประมาณ  และกิจกรรม 
  ๑.๑๒ งานด าเนินการจัดท ารายงานเงินประจ างวด   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยใช้โปรแกรม
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
  ๑.๑๓ งานด าเนินการจัดส่งรายงานเงินประจ างวด   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยใช้โปรแกรม
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
                ๑.๑๔ งานด าเนินการแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด การอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ให้ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานอ่ืน/โรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้องทราบ/
ด าเนินการ                                                             
  ๑.๑๕ งานจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด เงินงบประมาณเบิกแทนกัน การแจ้งอนุมัติเงินประจ า
งวดเบิกแทนกัน การตรวจสอบงบประมาณเบิกแทนกันกับคลังจังหวัดมุกดาหาร 
  ๑.๑๖ งานการจัดเก็บเอกสาร และจัดท ารายงานการล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการประจ าเดือน 
  ๑.๑๗ งานด าเนินการบันทึกรายการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมราชการเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณในระบบ GFMIS ตามค าสั่ง ZF_๐๒_G1   และค าสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                             
                ๑.๑๘ งานด าเนินการตรวจสอบการได้รับโอนเงินงบประมาณประจ างวดในระบบ GFMIS เพ่ือให้
ตรวจสอบตรงกันกับใบโอนเงินประจ างวด 

๑.๑๙ งานด าเนินการรับเงินและ ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท   เก็บรักษาเงิน   และน าส่งเงิน 
ทุกประเภท 

๑.๒๐ งานด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและเสนอคณะกรรมการเก็บ 
รักษาเงินลงนามและเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย รอการน าส่งเงิน 

๑.๒๑ งานด าเนินการ น าส่งเงินประเภทเงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเงินส่งคืน เงินฝากทุกประเภท 
ที่ไดรับและเก็บรักษาไว้ 
   ๑.๒๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง   แนะน า    วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 

      ๑.๒๓ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการบัญชี 
      ๑.๒๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
      ๑.๒๕ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการล้างบัญชีตัดจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 

   ๑.๒๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 



 

๒๓ 
 

๒. ด้านการวางแผน 
 วางแผน จัดท าโครงการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและร่วมด าเนินการวางแผน จัดท าโครงการของ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้ง ประเมินผลงานที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ                                                     

๓. ด้านการติดต่อประสานงาน 
  ๓.๑  ติดต่อประสานงาน  ชี้แจง แนะน า  ให้ค าปรึกษา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงานอ่ืน ๆ  
และโรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                           
  ๓.๒ ประสานงานกับส านักงานคลังจังหวัด , สพฐ. และกรมบัญชีกลาง  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
ท างานในระบบ GFMIS  และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

๔. ด้านการให้บริการ  
 ๔.๑  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี  ที่ตนรับผิดชอบ  
แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  และความรู้ต่าง ๆ  ที่
เป็นประโยชน์                                                                   
  ๔.๒  ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องาน 
โดยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนระเบียบ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๓  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูล  หรือระบบสารสนเทศ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  มาตรการต่าง       
   กรณีที่ นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ   ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  ให้นางสาวบัวจัน ซาเสน 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

                                   กลุ่มงานบริหารการพัสดุ 
นางสาวทองม้วน   สุทธิคุณ     ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ช านาญการพิเศษ             

ต าแหน่งเลขที่  อ. ๒๐ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์  และปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ   ที่จะต้องก ากับ แนะน า นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารการพัสดุและ
สินทรัพย์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญการสูงมาก   เกี่ยวกับงานวิชาการด้าน
การบริหารพัสดุ โดยปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและในการแก้ไขปัญหาที่ยากมาก 
และท าการศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ    ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯและ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้     

 

.
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๒๔ 
 

 
 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

 ๑.๑ วางแผน ประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ  เพ่ือประเมินและสรุปค าขอ
เพ่ือก าหนดงบประมาณประจ าปีในทุกหมวดรายจ่าย  เพื่อประกอบการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๑.๒ จัดท าคู่มือ  แนวทางการด าเนินงาน  การควบคุม  รวบรวมข้อมูลทางด้านงานการบริหารการ
พัสดุ  และสินทรัพย์  เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และสินทรัพย์  เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  และประหยัดงบประมาณ 
               ๑.๓ ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแล การจัดซื้อ  จัดจ้าง   การเสนอขออนุมัติการด าเนินงานให้เป็นตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                           
 ๑.๔ จัดท ารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ    บัญชี   หรือทะเบียนคุมสินทรัพย์    
แยกประเภทวัสดุ   ครุภัณฑ์  สินทรัพย์  เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
และถือปฏิบัติให้ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                         
               ๑.๕ ควบคุม  ก ากับ  ดูแล   ก าหนดแนวทางการซ่อมแซม  และดูแลรักษาพัสดุในความ
ครอบครองของส านักงานเพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน                                                          
 ๑.๖ ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุด  หรือเสื่อมสภาพ  หรือไม่จ าเป็นในการใช้งาน
ของทางราชการอีกต่อไป  เพ่ือการบริหารพัสดุให้เกิดประโยชน์แก่ราชการได้มากที่สุด 
 ๑.๗ ควบคุม  ก ากับ ดูแล  การด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกพัสดุ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์
ในการบริหารพัสดุ  ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความพึงพอใจ  สะดวกรวดเร็วให้เกิดประโยชน์ในการบริหารพัสดุ 
และทรัพย์สิน 
 ๑.๘ พิจารณากลั่นกรอง การน าเสนองานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 ๑.๙ ให้ค าปรึกษา แนะน า  ปรับปรุง วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาในส่วนของ
งานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑.๑๐  ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด าเนินการ เสร็จแล้วมอบกลุ่มงานบริหารการเงิน  เบิกจ่ายต่อไป 
 ๑.๑๑  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา/จัดจ้าง ตรวจสอบหลักฐานครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้าง ของ
โรงเรียนด าเนินการทุกแผนงาน/โครงการ และส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานบริหารการเงินท าการ
เบิกจ่ายต่อไป 
 ๑.๑๒  จัดท าเอกสาร หลักฐาน และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ในส่วนเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างทุกแผนงาน/โครงการ 
 ๑.๑๓  จัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณในส่วน
ที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ๑.๑๔ งานด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมสัญญา และหลักประกันสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง        
 ๑.๑๕  ตรวจสอบ ประสานงาน การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายร่วมกับกลุ่ม
งานบริหารการเงิน                                                                                  
               ๑.๑๖ งานด าเนินการควบคุม จัดท าทะเบียนสินทรัพย์ และท าบัญชีวัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

 



 

๒๕ 
 

               ๑.๑๗ งานด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ 
 ๑.๑๘ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรายงานตามระบบ GFMIS 

     ๑.๑๙  งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามระเบียบฯ 
     ๑.๒๐ งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และรายงานส านักงาน

คลังจังหวัดเพ่ือขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย                                                           
     ๑.๒๑ งานด าเนินการจัดท า ใบ PO เพ่ือผูกพันงบประมาณ ในระบบ GFMIS  
 ๑.๒๒ งานเป็นวิทยาการบรรยายหรือชี้แจง   แนะน า    วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบทั้งหมด 
      ๑.๒๓ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานพัสดุงานบริหารสินทรัพย์ 
      ๑.๒๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
      ๑.๒๕ การด าเนินการเก่ียวกับการจ าหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด วัสดุ ครุภัณฑ์ และ

สิ่งก่อสร้าง 
  ๑.๒๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ด้านการวางแผน 
  ๒.๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินงานการวางแผนโครงการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  และติดตามประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒.๒  ก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงาน  เพื่อรายงาน  และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย  และพันธกิจของหน่วยงาน 
  ๒.๓  น าผลที่ได้จากการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  มาปรับปรุง  เพื่อวางแผนงานโครงการของ
หน่วยงานในสังกัด  และหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ประหยัดงบประมาณ  
เวลา  และบรรลุเปูาหมาย   หรือพันธกิจได้รวดเร็ว   เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

๓. ด้านการประสานงาน 
    ๓.๑ ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงาน โดยให้มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน หน่วยงาน
อ่ืน และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ   และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
      ๓.๒ ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ และเกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน                                                                                                                                       
  ๓.๓ ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัสดุและสินทรัพย์  ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเข้าใจในบทบาทหน้าที่   
เพ่ือเข้าใจถึงเปูาหมาย  ขอบเขต  นโยบาย  และพันธกิจของงาน    เพ่ือจักได้รับความร่วมมือ                                                               

๔. ด้านการบริการ 
 ๔.๑  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  ในเรื่องเกี่ยวกับงานการพัสดุ  และสินทรัพย์ที่ตน

รับผิดชอบ   หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรม  หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  ประชาชน
ผู้สนใจ  และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ค าแนะน า  รับรู้   ได้ทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ประโยชน์                                                                                                                   

 ๔.๒ ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล   หรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานการพัสดุ และ
สินทรัพย์   เพื่อให้สอดคล้อง   และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน   และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย   แผนงาน หลักเกณฑ์   มาตรการต่างๆ                                                                 

 



 

๒๖ 
 

 ๔.๓ ศึกษาค้นคว้า  ระเบียบ  กฎหมาย   และแนวทางในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สามารถ
บริการผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็วทันใจ  เป็นที่พึงพอใจ  และ  เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๔.๔ จัดท าคู่มือด้านงานบริหารการพัสดุ และสินทรัพย์   เพื่อให้การบริการหน่วยงาน   และ
หน่วยงานในสังกัดได้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานในสังกัด   

กรณีที่นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางพัชราลักษณ์              
บางทรายปฏิบัติงานแทน    

นางพัชราลักษณ์ บางทราย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน                    
ต าแหน่งเลขที่ อ. ๒๑  

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ และประสบการณ์สูง  เกี่ยวกับงานบริหารการพัสดุ   
และสินทรัพย์  ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  โดยมอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
              ๑. ด้านการปฏิบตัิการ 
 ๑.๑  งานด าเนินการควบคุม/จัดสรร และรายงานผลการใช้ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 
 ๑.๒   ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบหลักฐาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ   ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ด าเนินการ   ทุกแผนงาน/โครงการ  
               ๑.๓  จัดท าข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของโรงเรียน 
ในสังกัด และที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด าเนินการ ทุกแผนงาน/โครงการ และส่ง
มอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้งานบริหารการเงินเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 
               ๑.๔  งานด าเนินการเกี่ยวกับ  การเบิกจ่าย   ควบคุม  ตรวจสอบ และ ส่งมอบวัสดุของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้กับผู้ขออนุมัติจัดซื้อ/เบิกจ่าย    
 ๑.๕   งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมของโรงเรียนในสังกัด                                                                                                                   
 ๑.๖   งานด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง   หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ที่โรงเรียนด าเนินการ ทุกแผนงาน/โครงการ ส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานบริหาร
การเงิน เบิกจ่ายต่อไป 
               ๑.๗  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ / ตรวจนับ วัสดุ   ครุภัณฑ์ และตอบรับพัสดุในส่วนที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรร                                                                                                                                                        
 ๑.๘  ปฏิบัติงานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๑.๙ งานเป็นวิทยากรการบรรยายหรือชี้แจง แนะน า วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด                                                                          
 ๑.๑๐ ตรวจสอบ ตรวจนับ วสัดุ ครุภัณฑ์ และตอบรับพัสดุในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรร 
 ๑.๑๑ ด าเนินการควบคุม จัดท าบัญชีวัสดุของ  สพป.มุกดาหาร และจัดท าทะเบียนสินทรัพย์ของ
สพป.มุกดาหาร   
 ๑.๑๒ ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 



 

๒๗ 
 

      ๑.๑๓ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานพัสดุงานบริหารสินทรัพย์ 
      ๑.๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 ๑.๑๕  
 ๑.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณีที่นางพัชราลักษณ์ บางทราย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ  

ปฏิบัติงานแทน  

 ๒. ด้านการวางแผน 

   มีการวางแผนในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ในการปฏิบัติงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง   เพื่อให้งานที่รับผิดชอบและรับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ จะต้องมีการวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   เช่น วางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่
ละหมวดหมู่เพ่ือให้การเบิกจ่ายลุล่วงไปด้วยดี และทันก าหนดเวลา  ปฏิบัติงานตาม                                                                    
ล าดับความส าคัญ  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน เพ่ือให้งานเสร็จสิ้นทันก าหนดระยะเวลา   ในส่วนของ
โรงเรียนต้องมีการวางแผนงานการเบิกจ่ายในส่วนของโรงเรียน   ถ้าในการจัดสรรเงินงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ที่ตั้งเบิกที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ต้องมี   
การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   โดยมีการวางข้ันตอน
ในการเบิกจ่าย เพ่ือให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่งหลักฐานขอเบิกทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้         
การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ในส่วนของ                                                                            
หน่วยงาน มีการวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพ่ือใช้จ่ายในหน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ   หรือจัดหาวัสดุที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                 

๓. ด้านการประสานงาน   

  มีการติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติ และประสานงานกับโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     
คือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการติดต่อและประสานงานในด้านแนวทาง แนวปฏิบัติ   และ
ขั้นตอนในการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายทันตามก าหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ต้องมีการติดตาม เร่งรัด   
และให้ความช่วยเหลือ ชี้แจง เสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานเพ่ือให้โรงเรียนส่งหลักฐานขอเบิกท่ี
ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา     และก่อประโยชน์ต่อทางราชการ  ประสานงานกับส านักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร   หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน  ให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน 
       ๔.  ด้านการบริการ   

             ให้บริการต่อผู้ที่มาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระเบียบฯในการเบิกจ่าย  และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕     ให้ค าชี้แจง แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม
ทั้งในด้านงานที่ปฏิบัติ และให้ค าชี้แจง ในงานด้านอ่ืน ๆ  

 

 

. 



 

๒๘ 
 

  
                                                  กลุ่มงานธุรการ 
นางสุวรรณา  สุขเสถียรโชค  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่                 
อ. ๑๙ 

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่งานธุรการประจ ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความช านาญและประสบการณ์สูง  เกี่ยวกับงานธุรการและงานบริหารการเงิน  ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงิน  โดยมอบหมาย
ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ งานดังนี้ 

๑.  ด้านปฏิบัติการ 
 ๑.๑  ตรวจสอบแฟูมและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม/
ค าสั่ง 
     ๑.๒ บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการหรือขอเข้าพบผู้บังคับบัญชา(รองผอ.เขตฯ) 

                ๑.๓ ตรวจแฟูมหนังสือออกของกลุ่มงานต่าง ๆ และประสานหรือน าส่งกลุ่มที่เก่ียวข้องให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
                ๑.๔ งานด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 ๑.๕ งานด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ และรายงานคลังจังหวัดมุกดาหารเพื่ออนุมัติ 
                ๑.๖ งานด าเนินการเบิกจ่ายตรงรายการงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                ๑.๗ งานด าเนินการเก่ียวกับการเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างหลังจากการเบิกจ่าย
ตรงเข้าบัญชีแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี                                                                          
                ๑.๘ งานด าเนินการเก่ียวกับการรวมรวมเอกสารเบิกจ่ายตรงส่งมอบให้งานบัญชีเพ่ือลงบันทึก
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑.๙  งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า  และรายงาน ตามระบบ GFMIS 
               ๑.๑๐ งานด าเนินการจัดท าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีเบิกจ่ายตรง 
               ๑.๑๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรายงานตามระบบ GFMIS 

 ๑.๑๒ งานเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง   แนะน า    วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด                                                                                                                            
 ๑.๑๓ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 

      ๑.๑๔ งานด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      ๑.๑๕ ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ                                         
      ๑.๑๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย                               
     ๑.๑๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          ๒.  ด้านการวางแผน  
 วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของ

หน่วยงานระดับกองหรือส านักงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 



 

๒๙ 
 

              ๓.  ด้านการประสานงาน  
 ๓.๑  พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการน าเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน  
๓.๒  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการ

ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน 
 ๔.  ด้านการบริการ  
  ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน     

 กรณีที่นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชค ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางพัชราลักษณ์  
บางทราย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๐ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายอภัย ปริปุรณะ  ต าแหนง่เลขที่ อ ๒๓  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้   

๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้บัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน  รวมทั้งน าเนอข้อมูล หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน ในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็น ผ่านเรื่องเสนองานทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ 

๓. วิเคราะห์ ศึกษา ระเบียบก าหมาย และภารกิจที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  พร้อมรวบรมระเบียบก าหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
เพ่ือท าการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหา                       
ในการปฏิบัติงาน 

  ๔. วิเคราะห์  ควบคุม  ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล และเร่งรัด การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา  
การจัดสอบ การบรรจุและการแต่งตั้ง โอน ย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 
การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน
ทะเบียนประวัติ และการประเมินผลงานบุคคล เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ   

   ๕. ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ วินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

   ๖. ให้ค าปรึกษา  แนะน าชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องและติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

   ๗. เป็นผู้แทนของกลุ่มงานหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะท างานในเรื่องเกี่ยวกับงาน 
ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

   ๘. เป็นวิทยากร  หรือผู้อภิปรายเกี่ยวกับวิชาการหรืองานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
   ๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   กรณี นายอภัย  ปริปุรณะ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามล าดับ 

  ๑. นายสุรทิน อุ่นเมือง 
  ๒. นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์ 
 ๓. นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง 
 ๔. นางปราณี  เผ่าเพ็ง             

กลุ่มงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 



 

๓๑ 
 

              ๑.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                  ๑.๑  นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                           
ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๑   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
                          ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความช านาญและประสบการณ์สูงมากปฏิบัติงานโดยมีจ าเป็นต้องมี
การตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก  เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน
รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
                 ๑.๑.๒ การด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจ า 
                     ๑.๑.๓ ควบคุมการตรวจสอบวุฒิหรือคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
                 ๑.๑.๔ ควบคุมการตรวจสอบวุฒิหรือคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
                 ๑.๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ขอย้ายรายละเอียดต าแหน่งว่าง
และอัตราเงินเดือนของผู้ขอย้าย 
                ๑.๑.๖ เสนอแนะข้อมูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ      
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
                      ๑.๑.๗ ด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
                ๑.๑.๘ การด าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                ๑.๑.๙ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา 
                ๑.๑.๑๐ การด าเนินการทดลองปฏิบัติราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม 
                ๑.๑.๑๑ การตรวจสอบคุณวุฒิที่ใช้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา 
                    ๑.๑.๑๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการคุรุทายาท, โครงการเพชร
ในตม ,โครงการ สควค. และโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) เข้ารับ
ราชการครู 
                ๑.๑.๑๓ การแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา ๓๘  ค. (๒) 
                ๑.๑.๑๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนกรณีชั่วคราว
และไว้ล่วงหน้า 
                ๑.๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

๓๒ 
 

                   กรณี นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอนง  เสียง
เพราะ ปฏิบัติหน้าที่แทน                       
                 ๑.๒  นางสาวอนง  เสียงเพราะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ               
ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๒    
                   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานท่ีมีลักษณะงานยาก 
ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
          ๑.๒.๑ การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครู ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกรณี 
          ๑.๒.๒ การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

      ๑.๒.๓ การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
          ๑.๒.๔ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต่างสังกัด 
                   ๑.๒.๕ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๑.๒.๖ การจัดท าข้อมูลวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
          ๑.๒.๗ รวบรวมจัดท าข้อมูลรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ายเสนอจัดท าค าสั่งย้าย
กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
                   ๑.๒.๘  เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ต่อ ก.ศ.จ.เขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
                    ๑.๒.๙ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี 
                    ๑.๒.๑๐ การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    ๑.๒.๑๑ การด าเนินการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งพนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
                    ๑.๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณี นางสาวอนง  เสียงเพราะ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนตามล าดับดังนี้        ๑. นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง        ๒. นายอภัย  ปริปุรณะ 

๒.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง                                 
     ๒.๑ นางปราณี  เผ่าเพ็ง  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๓     
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  ปฏิบัติงานและประสบการณ์
สูงเกี่ยวกับงานท่ีมีลักษณะงานยาก  ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก รับปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

                     ๒.๑.๑ วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการตรวจสอบความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๒.๑.๒ ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 



 

๓๓ 
 

๒.๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลจัดท าข้อมูลจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

๒.๑.๔ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนข้อมูลอัตราก าลังของสถานศึกษา 
๒.๑.๕ ประสานการจัดท าระบบข้อมูล ติดตาม ประเมินผล รายงานข้อมูล การใช้อัตราก าลัง                    

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     ๒.๑.๖ ด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด 

๒.๑.๗ การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการก าหนดยุทธศาสตร์การปรับขนาด
ก าลังคนภาครัฐ 

๒.๑.๘ จัดท าแผนอัตราก าลังเสนอแผนอัตราก าลังต่อ ก.ศ.จ.มุกดาหาร เพ่ือน าข้อมูล
อัตราก าลังของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                     ๒.๑.๙ วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการตรวจสอบความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๒.๑.๑๐ เสนอขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     ๒.๑.๑๑ ตรวจสอบ  ควบคุม  จัดท าบัญชีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 

๒.๑.๑๒ ควบคุม  จัดท าข้อมูลอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  การยุบเลิก  ต าแหน่งว่างทดแทน 

๒.๑.๑๓ เสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายสั่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่งในการใช้อัตราว่าง
ให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑๔  การส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
                     ๒.๑.๑๕ เสนอจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูประจ าปี (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน) 

       ๒.๑.๑๖ เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ (กรณีอัตราว่าง) 
             ๒.๑.๑๗ เสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่งและก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 

๒.๑.๑๘ งานการควบคุมข้อมูลอัตราก าลังต าแหน่งของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า (จ.
๑๘)     ในสังกัด โดยการท ามือเพ่ือตรวจสอบยันยอดกับในระบบคอมพิวเตอร์ 
                      กรณ ีนางปราณี  เผ่าเพ็ง ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติ      
หน้าที่แทน  นางสาวขวัญกมล  นครชัย   นางศศินิภา  อ าภาวงค์ 

              ๒.๒ นางสาวขวัญกมล  นครชัย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                 
ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๖     

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยากมาก  ปฏิบัติงาน
โดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมากปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 



 

๓๔ 
 

                      ๒.๒.๑ ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           ๒.๒.๒ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสายงาน  สายงานบริหารสถานศึกษา  สายงานการสอน  และสายงานนิเทศการศึกษา  และ
กรณีให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะช านาญการ,วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  

 ๒.๒.๓ ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อมูลการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ๒.๒.๔ รวบรวมระเบียบ หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งและ                
วิทยฐานะ ต่อ ก.ศ.จ.มุกดาหาร 

 ๒.๒.๕ ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

            ๒.๒.๖ จัดท ารายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งการขอก าหนดต าแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ  
ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ  และจัดส่งค าสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              ๒.๒.๘ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือ     

เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษทุกสายงาน 
๒.๒.๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติในการเสนอขอให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมีวิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.๒.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมข้อมูลการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อน

วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.๒.๑๑ ด าเนินการการเสนอขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือมี

วิทยฐานะครูช านาญการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
๒.๒.๑๒ การจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติของ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ และแจ้งไปยังหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๒.๒.๑๓ งานการน าส่งเอกสารผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

๒.๒.๑๔ งานช่วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความถูกต้องในการออกค าสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

            กรณ ีนางสาวขวัญกมล  นครชัย  ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน   นางปราณี  เผ่าเพ็ง  นางศศนิิภา  อ าภาวงค์ 

         ๒.๓ นางศศินิภา  อ าภาวงค์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๗   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูงปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบ ค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

           ๒.๓.๑ การแต่งตั้งย้ายเปลี่ยนต าแหน่งและควบคุมต าแหน่งว่างลูกจ้างประจ า 
  ๒.๓.๒ ควบคุมต าแหน่งว่างพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง  

๒.๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการใช้ 



 

๓๕ 
 

ความจ าเป็น  ความต้องการ  ความขาดแคลน  เกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  ๒.๓.๔ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ข.(๓)  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ 
                    ๒.๓.๕ ด าเนินการส่งเสริมให้มีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด               
                    ๒.๓.๖ ด าเนินการก าหนดต าแหน่งเลื่อนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
มาตรา ๓๘ ค.(๒)  ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
                    ๒.๓.๗ งานช่วยการกรอกข้อมูล ตรวจสอบอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน
อัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                    ๒.๓.๘ งานการรายงานข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)        
                    ๒.๓.๙ งานการประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ                                                     
                    ๒.๓.๑๐ งานให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

          ๒.๓.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณี  นางศศินิภา  อ าภาวงค์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางปราณี  เผ่าเพ็ง  นางสาวขวัญกมล  นครชัย 
    ๓. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

            ๓.๑ นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ                 
ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๕   
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ จ.๑๘ และงานทะเบียนประวัติ  ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้มีความช านาญ และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบมากและ ก ากับการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ จ.๑๘ และงานทะเบียนประวัติ ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของทางราชการ รับผิดชอบงานต่าง  ดังนี้ 

๓.๑.๑ งานการขอรับและจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี 
๓.๑.๒ การขออนุญาตการลาและการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน  ๖๐  วันท า

การ 
๓.๑.๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
๓.๑.๔ การรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้าราชการครูสาย

งาน การสอน และบุคลกรทางการศึกษาอ่ืนที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.ศ.จ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  ๓.๑.๕ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง กรณีพิเศษ กรณีกลับจากการศึกษาต่อ กรณีบรรจุใหม ่
และ กรณีลาไปสมัครด ารงต าแหน่งทางการเมือง และกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ 

๓.๑.๖ รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะและ
เงิน ประจ าต าแหน่งเสนอไปส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.๑.๗ จัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนประจ าปีไปยังกรมบัญชีกลาง 
         ๓.๑.๘ การแจ้งผลการอนุมัติส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยงานเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๓.๑.๙ จัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณไปยัง
กรมบัญชีกลาง 



 

๓๖ 
 

 ๓.๑.๑๐ ควบคุมอัตราว่างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ 
 ๓.๑.๑๑ จัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนเพ่ิมเติมไปยังกรมบัญชีกลาง 
         ๓.๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           กรณี นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน   นางสาวพรรมณี  นาโสก   นางทวินันท์  ไชยมาโย 
         ๓.๒   นางสาวพรรมณี  นาโสก  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                
ต าแหน่งเลขที่    อ ๒๗   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

   ๓.๒.๑ ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
   ๓.๒.๒ แก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 

                        ๓.๒.๓ การขออนุญาตลาอุปสมบท  และลาประกอบพิธีฮัจจ์ 
   ๓.๒.๔ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
   ๓.๒.๕ การจัดท าข้อมูลบุคคลพื้นฐานกรณีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตรง) 
   ๓.๒.๖ จัดท าทะเบียนประวัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๒.๗ การจัดท าข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (p – obec) 

                ๓.๒.๘ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ด าเนินการดังนี้ 
   ๓.๒.๘.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
                                  ๓.๒.๘.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
                                  ๓.๒.๘.๓ จัดท าทะเบียนผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ
มาลา  เครื่องราชาอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากร  และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และปีงบประมาณใหม่เป็น 
รายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้วเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้น 
      ๓.๒.๘.๔ จัดท าบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปยังกรมบัญชีกลาง 
      ๓.๒.๘.๕ จัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
                                  ๓.๒.๘.๖ ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางสาวพรรมณี  นาโสก   ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้           
ปฏิบัติหน้าที่แทน    นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์    นางทวินันท์  ไชยมาโย 

                         ๓.๓ นางทวินันท์  ไชยมาโย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

ต าแหน่งเลขที่    อ ๒๘  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

            ๓.๓.๑ รายงานข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดที่ถึงแก่กรรม 
            ๓.๓.๒ การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน

สังกัด 
 



 

๓๗ 
 

            ๓.๓.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ลาออ 
จากราชการและถึงแก่กรรม 

            ๓.๓.๔ การขอพระราชทานแพลิงศพ 
            ๓.๓.๕ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  

และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ  
            ๓.๓.๖ การจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗  ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
            ๓.๓.๗ การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน

สังกัด 
            ๓.๓.๘  การด าเนินการเก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการ (กบข.) 
                                 ๓.๓.๙ การด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ) 

                                 ๓.๓.๑๐  ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางทวินันท์  ไชยมาโย ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้           
ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  นางสาวพรรมณี  นาโสก    

               ๔. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
                  ๔.๑  นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๔   

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ  และประสบการณ์สูงมาก  ปฏิบัติงานโดย
จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก  และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากร  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๔.๑.๑ ปฏิบัติงานการฝึกอบรม 
                             ๔.๑.๑.๑  ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนา 

๔.๑.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
                             ๔.๑.๑.๓ จัดท าและพัฒนาหลักสูตร  คู่มือ  นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 

๔.๑.๑.๔ ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 

 ๔.๑.๑.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม 
 ๔.๑.๑.๖  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ 
                     ๔.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
และยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
                     ๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 



 

๓๘ 
 

  ๔.๑.๓.๑ สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
                        ๔.๑.๓.๒ ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้มีการ

เทียบโอนประสบการณ์ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
                      ๔.๑.๔ ปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
                      ๔.๑.๕ ปฏิบัติงานงานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
                      ๔.๑.๖ ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งกรณีเตรียม               
เข้าสู่ต าแหน่งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งก่อนแต่งตั้งตามสายงาน 
                     ๔.๑.๗ ปฏิบัติงานโครงการคุรุสดุดี 

              ๔.๑.๘ ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 
      ๔.๑.๘. ๑ ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม

พัฒนา 
                                ๔.๑.๘.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

      ๔.๑.๘.๓ จัดท าและพัฒนาหลักสูตร  คู่มือ  นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 
      ๔.๑.๘.๔ ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกต าแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 

       ๔.๑.๘.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม 
       ๔.๑.๘.๖ ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือ 

การพัฒนาวิชาชีพ 
         ๔.๑.๘.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ปกป้องคุ้มครอง

ระบบคุณธรรมและยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานทางการศึกษา 
         ๔.๑.๘.๘  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรม

และพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
         ๔.๑.๘.๙  สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและ

สถานศึกษา 
         ๔.๑.๘.๑๐ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ  และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีปกติ และกรณีระบบ E-training  
      ๔.๑.๙ ปฏิบัติงานการลาศึกษาต่อ 

                                ๔.๑.๙.๑  ศึกษาความจ าเป็นประสานงานและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา 
                                ๔.๑.๙.๒  ปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
                   ๔.๑.๑๐  ด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการพัฒนา
วิชาชีพ 
                    ๔.๑.๑๑  ด าเนินการจัดงานวันครูประจ าปี 



 

๓๙ 
 

                    ๔.๑.๑๑  ด าเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
                    ๔.๑.๑๒  ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                      กรณ ีนายสุรทิน อุ่นเมือง  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายณรงค์เดช  แสนโสม 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  

                     ๔.๒  นายณรงค์เดช  แสนโสม ต าแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
 ต าแหน่งเลขที่     อ ๓๐  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะงานยากมาก  ปฏิบัติงาน
โดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ ปฏิบัติงานการฝึกอบรม 
  ๔.๒.๑.๑  ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม

พัฒนา 
                            ๔.๒.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

  ๔.๒.๑.๓ จัดท าและพัฒนาหลักสูตร  คู่มือ  นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 
  ๔.๒.๑.๔ ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาทุกต าแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
อบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 

  ๔.๒.๑.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม 
  ๔.๒.๑.๖  ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ 
     ๔.๒.๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ปกป้องคุ้มครองระบบ    

คุณธรรมและยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานทางการศึกษา 
     ๔.๒.๑.๘  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและ

พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
     ๔.๒.๑.๙ สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
     ๔.๒.๑.๑๐ ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้มีการ

เทียบโอนประสบการณ์ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
๔.๒.๒  ปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

                  ๔.๒.๒.๑  ประสานการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา                       
                            ๔.๒.๒.๒  น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการยอย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
                            ๔.๒.๒.๓  ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาและน าเสนอข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
                             ๔.๒.๒.๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.
ศ.ให้ความเห็นชอบ 



 

๔๐ 
 

                             ๔.๒.๒.๕   ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร  โล่รางวัล  พร้อมเผยแพร่  
ยกย่องอย่างกว้างขวาง 
                             ๔.๒.๒.๖ ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ 
                  ๔.๒.๓  ปฏิบัติงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
                           -  ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งการ
ด าเนินงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตทุกกรณี 

                         ๔.๒.๔  ปฏิบัติงานการสรรหาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 
              ๔.๒.๕ ปฏิบัติงานอนุญาตข้าราชการไปราชการทุกประเภท 

                   ๔.๒.๖ ปฏิบัติงานโครงการครูดีในดวงใจ 
                 ๔.๒.๗ ปฏิบัติงานโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
                  ๔.๒.๘  งานเกี่ยวกับโปรแกรมข้อมูล  P – OBEC 
                  ๔.๒.๙  ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        กรณี  นายณรงค์เดช  แสนโสม   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้   นายสุรทิน อุ่น
เมือง ปฏิบัติหน้าที่แทน  

   ๕. กลุ่มงานธุรการ 
       ๕.๑ นางสุรีพร  ที่ด ี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๖   
ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยไม่จ าเป็นต้องก ากับ ตรวจสอบ หรือ 

แนะน า  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
              ๕.๑.๑  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้

สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๕.๑.๒  ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
    ๕.๑.๓  ควบคุม  ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ  ระบบงานสารบรรณ   

      ๕.๑.๔ ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ E – 
Filing                     ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    ๕.๑.๕  การเบิก – จ่าย และจัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ๕.๑.๖  การจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม  

ต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจดรายงานการประชุม  
      ๕.๑.๗  ประสานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารงานของกลุ่ม 
      ๕.๑.๘  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
     ๕.๑.๙  การจัดท าค าสั่งแบ่งงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
                        ๕.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย           
               กรณี นางสุรีพร  ที่ด ี ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้นางศศินิภา  อ าภาวงค์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  



 

๔๑ 
 

                              -   

๖.  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
  ๗.๑ ........ว่าง...............ต าแหน่งเลขที ่34 (นางปาลิดา  ค าพิชิต  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒  
นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ที่มีความช านาญ  และ
ประสบการณ์สูง โดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
                           ๗.๑.๑  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

        ๗.๑.๑.๑  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
        ๗.๑.๑.๒  รับเรื่องร้องเรียน  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
        ๗.๑.๑.๓  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
        ๗.๑.๑.๔  ตรวจสอบส านวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ

ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษ หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

        ๗.๑.๑.๕  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 

        ๗.๑.๑.๖  ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

       ๗.๑.๑.๗  จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับ
บัญชา 

      ๗.๑.๑.๘  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
                 ๗.๑.๒  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                                    ๗.๑.๒.๑  รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว  ปรากฏกรณีมีมูลกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนและพิจารณา 

       ๗.๑.๒.๒  ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

         ๗.๑.๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัย  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 

         ๗.๑.๒.๔ จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน  การด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณา หรือ 
หน่วยงานบังคับบัญชา 

      ๗.๑.๒.๕  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
                ๗.๑.๓  การสั่งพักราชการ  สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 



 

๔๒ 
 

     ๗.๑.๓.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และมี สาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน 

       ๗.๑.๓.๒  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

        ๗.๑.๔  การรายงานการด าเนินการทางวินัย 
    ๗.๑.๔.๑  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อ

มีการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มี
อ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
                                 ๗.๑.๔.๒   จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
พิจารณา 

  ๗.๑.๕  การอุทธรณ์ 
       ๗.๑.๕.๑  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้  
 สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ 

       ๗.๑.๕.๒  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

              ๗.๑.๖.๓  ให้ค าปรึกษา  แนะน าสิทธิการอุทธรณ์และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  
ตรวจสอบค าอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๗.๑.๖  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๗.๑.๖.๑  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  สาเหตุการกระท าผิดวินัย  การเสริมสร้างวินัย  

จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 
     ๗.๑.๖.๒  ให้ค าปรึกษา  แนะน าเรื่องเสริมสร้าง  และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
     ๗.๑.๖.๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
     ๗.๑.๖.๔  จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร  คู่มือ  สื่อ  เกี่ยวกับการรักษาวินัย

และการป้องกันการกระท าความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๗.๑.๖.๕  ติดตามการประเมินผลการพัฒนาวินัย  จริยธรรมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
                    ๗.๑.๗  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

   ๗.๑.๗.๑  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   ๗.๑.๗.๒  รับเรื่องร้องเรียน  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
   ๗.๑.๗.๓  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 



 

๔๓ 
 

   ๗.๑.๗.๔  ตรวจสอบส านวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษ หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรง 

   ๗.๑.๗.๕  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 

   ๗.๑.๗.๖  ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

   ๗.๑.๗.๗  จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
                                ๗.๑.๗.๘  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
               ๗.๑.๘  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                                ๗.๑.๘.๑ รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง   วินัยเมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว  ปรากฏกรณีมีมูลกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนและพิจารณา 

    ๗.๑.๘.๒  ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษวินัย 
อย่างร้ายแรง 

    ๗.๑.๘.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการทางวินัย  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
                                 ๗.๑.๘.๔  จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน  การด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณา หรือ 
หน่วยงานบังคับบัญชา 
                                ๗.๑.๘.๕  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
                      ๗.๑.๙  การสั่งพักราชการ  สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ๗.๑.๙.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน 

 ๗.๑.๙.๒ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

       ๗.๑.๑๐  การรายงานการด าเนินการทางวินัย 
  ๗.๑.๑๐.๑ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
                                  ๗.๑.๑๐.๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
พิจารณา 



 

๔๔ 
 

   ๗.๑.๑๑  การอุทธรณ์ 
          ๗.๑.๑๑.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
พัฒนา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้  
 สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ 

          ๗.๑.๑๑.๒ รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

                 ๗.๑.๑๑.๓ ให้ค าปรึกษา  แนะน าสิทธิการอุทธรณ์และการฟ้องร้องต่อศาล
ปกครอง  ตรวจสอบค าอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณี นางปาลิดา  ค าพิชิต ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้  
 ๑. นายบรรดิฐ  แก้วศรีนวม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร  
 ๒. นายสโมสอน  หนองสูง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด    ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

         ๓. นายชัยยา  สาระไชย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร  
 ๔. นายราเชนทร์  มหานิล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่

นิติกร 

                 ๗.๒ นายราเชนทร์  มหานิล ต าแหน่งเลขที่  ๔๖  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร  ในฐานะผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์สูง โดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
                         ๗.๒.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           ๗.๒.๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  สาเหตุการกระท าผิดวินัย  การเสริมสร้างวินัย  
จริยธรรม                 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 

        ๗.๒.๑.๒ ให้ค าปรึกษา  แนะน าเรื่องเสริมสร้าง  และพัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

        ๗.๒.๑.๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

        ๗.๒.๑.๔ จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการป้องกันการกระท าความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        ๗.๒.๑.๕ ติดตามการประเมินผลการพัฒนาวินัย  จริยธรรม ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
                          ๗.๒.๒ การด าเนินงานด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน 

     ๗.๒.๓ การร้องทุกข์ 
         ๗.๒.๓.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ร้องทุกข์เพ่ือใช้เป็นแนวพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษา
สิทธิ 

         ๗.๒.๓.๒ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  การร้องทุกข์ และตรวจสอบค าร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

๔๕ 
 

                                   ๗.๒.๓.๓ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

               ๗.๒.๓.๔ การด าเนินงานด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน 
                 ๗.๒.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นายราเชนทร์  มหานิล ไม่อยู่หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้  
๑. นางปาลิดา  ค าพิชิต       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

                     ๒. นายบรรดิฐ  แก้วศรีนวม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร  
๓. นายสโมสอน  หนองสูง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด  ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

        ๔. นายชัยยา  สาระไชย     ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

๑.นางนีรนาท ห้วยทราย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                         
ต าแหน่งเลขที่ อ.๓๘   

 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับ เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและ
แผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในกลุ่มนโยบายและแผน แก้ไขปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๑.๔ ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับและเร่งรัดด าเนินงานของธุรการ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ              
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล  
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ,มติคณะรัฐมนตรี
,กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
  ๑.๕ วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสาร/งาน ทุกเรื่องของทุกกลุ่มงาน ก่อน
น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  ๑.๖ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ๑.๗ งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๗.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
   ๑.๗.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
  ๑.๘ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  ๑.๙ ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑๐ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
  ๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑.๑๒ กรณีท่ี นางนีรนาท ห้วยทราย  ไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ๑. นางสาวอมรรัตน์ 
กนกตระกูล, ๒. นายชูกิจ  พาพันธ์, ๓. นางสาวสุลักขณา  รกัษา, ๔. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์,  ๕. นาย
รุ่งเรือง อาจหาญ, ๖. นายราเชนทร์ มหานิล , ๗.นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
๒.งานธุรการ 

๒.๑นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๔๗                           
ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นล าดับที่ ๗ ในกรณี
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๒.๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบงานเอกสารของกลุ่ม
นโยบายและแผน  ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและประสานงานได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 



 

๔๗ 
 

  ๒.๑.๓ วิเคราะห์หนังสือราชการทุกประเภทก่อนลงทะเบียนรับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานสารบรรณรับหนังสือราชการ จัดส่งให้กลุ่มงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามภารกิจ 
  ๒.๑.๔ วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒.๑.๕ จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มนโยบายและแผน ตามระเบียบงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ การรับ- ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน และ E-OFFICE  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  ๒.๑.๖ จัดท าทะเบียนคุมงานเร่งด่วนที่มาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๑.๗ ติดตามเร่งรัดงานตามข้อง ๒.๑.๕ 
  ๒.๑.๘ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของกลุ่ม 
  ๒.๑.๙ ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน 
  ๒.๑.๑๐ ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มงาน ให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๒.๑.๑๑ ติดตามการเสนอแฟูมทุกกลุ่มงานที่เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามและด าเนินการตาม
ระเบียบงานสารบรรณแล้วส่งมอบให้กลุ่มงาน 
  ๒.๑.๑๒ ปฏิบัติงานขอท าลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒.๑.๑๓ จัดให้มีทะเบียนขออนุญาตออกนอกส านักงานฯ 
  ๒.๑.๑๔ แจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการในกลุ่มนโยบายและแผน
ทราบและจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ 
  ๒.๑.๑๕ ประสานงานการเบิกจ่ายวัสดุ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน 
  ๒.๑.๑๖ อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มนโยบายและแผน 
  ๒.๑.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  ๒.๑.๑๘ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของกลุ่มงานต่างๆในกลุ่มนโยบายและแผน 
                     ๒.๑.๑๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒.๑.๒๐ กรณีท่ี นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นาย
ราเชนทร์ มหานิล และ นายรุ่งเรือง อาจหาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
๓.กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๓.๑ นายชูกิจ พาพันธ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  
อ.๔๔ ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นล าดับที่  ๒ ในกรณี
ผู้อ านวยการ         กลุ่มนโยบายและแผน  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๓.๑.๒ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   - วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลยุทธ์ 
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษา



 

๔๘ 
 

แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผลพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศึกษาผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้สาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต ข้อตกลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่การศึกษาท า
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - วิเคราะห์การจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   - จัดท านโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริ บท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา   
   - เสนอคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
   -.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

  ๓.๑.๓ งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
   - ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   - วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค                     
School mapping 
   - ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์ (Goal) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เปูาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
   - ก าหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - จัดท ารายละเอียดโครงการสร้างแผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
   - จัดประชุมพิจารณาร่างกลยุทธ์ 



 

๔๙ 
 

   - น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
กศจ.มุกดาหาร 
    

- น าเสนอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - เผยแพร่ประกาศต่อสารธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๑.๔ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   -ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ (LEPA) ตามท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 
   - น าเสนอแผนปฏิบัติราชการเพือ่ขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - ประชุมชี้แจงหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ 
   - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
   - ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   - สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๓.๑.๕ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๓.๑.๖ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
   - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
   - จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๓.๑.๗ งานขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 



 

๕๐ 
 

   - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   - รายงานการประชุมของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครู และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ฯ ล ฯ 
   - วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - น าเสนอขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   - รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๓.๑.๘ การจัดท า School Mapping 
๓.๑.๙ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.๑๐ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  ๓.๑.๑๑ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
    ๓.๑.๑๒ ดูแลรักษาและให้บริการระบบประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนส์ 
  ๓.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓.๑.๑๔ กรณีท่ี นายชูกิจ  พาพันธ์  ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายรุ่งเรือง      
อาจหาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๓.๒ นายรุ่งเรือง  อาจหาญ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  
อ. ๔๕  ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   - วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลยุทธ์ 
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผลพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศึกษาผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้สาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพ้ืนที่การศึกษาท า
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - วิเคราะห์การจัดการศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 



 

๕๑ 
 

   - จัดท านโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัดการศึกษา   
   - เสนอคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเปูาหมายการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
   -.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

  ๓..๒.๒ งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
   - ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   - วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค                     
School mapping 
   - ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์ (Goal) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เปูาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
   - ก าหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - จัดท ารายละเอียดโครงการสร้างแผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
   - จัดประชุมพิจารณาร่างกลยุทธ์ 
   - น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
กศจ.มุกดาหาร 
   - น าเสนอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - เผยแพร่ประกาศต่อสารธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   - ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - วิเคราะห์เปูาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 

๕๒ 
 

   - ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ (LEPA) ตามท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 
   - น าเสนอแผนปฏบิัติราชการเพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - ประชุมชี้แจงหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ 
    

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
   - ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   - สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๓.๒.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๓.๒.๕ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
   - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
   - จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร 
   - ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร และโอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๓.๒.๖ งานขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
   - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   - รายงานการประชุมของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครู และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ฯ ล ฯ 
   - วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไร
และให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - น าเสนอขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   - รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๓.๒.๗การจัดท า School Mapping 
๓.๒.๘ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓.๒.๙ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



 

๕๓ 
 

  ๓.๒.๑๐ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
    ๓.๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓.๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓.๒.๑๓ กรณีท่ี นายรุ่งเรือง  อาจหาญ ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายชูกิจ               
พาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
 

๔.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
๔.๑  นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  

ต าแหน่งเลขที่ อ.๓๙  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๔.๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่แผนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นล าดับที่ ๑ ในกรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่
สามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                 ๔.๑.๒  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
                          - วิเคราะห์จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF) ๓ ปี 

      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 
                          - วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑ์การจัดสรร
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบด าเนินงาน 
                          - วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษา ปรับเปูาหมายผลผลิตที่ต้องด าเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า 
                           - ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ 

      - ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก ๑ ปี  
ในลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน 
                           - ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 
                           - สังเคราะห์จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ฉบับ
สมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
        -สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 
                   ๔.๑.๓  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
                          - ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ 
                          - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
      - แจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 



 

๕๔ 
 

    - สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        - วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                       - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเปูาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                     - จัดท าค าของบประมาณประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 
 

-น าค าของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ติดตาม ประเมินและรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ๔.๑.๔  งานจัดสรรงบประมาณ 
                    - ศึกษา วิเคราะห์ รับแจ้งการจดัสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดสรรงบประมาณ 
                     - คณะท างานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ 
และเกณฑ์ที่ก าหนด 
                      - แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ทราบผลการจัดสรร
งบประมาณ 
                     - ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
จัดท าโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
                     - สนับสนุน ช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                     - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

      ๔.๑.๕  งานบริหารงบประมาณ 
                        การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                     

-สังเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
และรายงานจากสถานศึกษา 
                     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 
                      - วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตา่งแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงนิเหลือจ่าย 

 - ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
                      - จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
                      - เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
                      - เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
                      - รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                      - แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องจากการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 



 

๕๕ 
 

                       - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
                    ๔.๑.๖  งานประเมินความคุ้มค่างบประมาณ 
                           การค านวณต้นทุนผลผลิต 
                           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะท างานจัดท าการค านวณต้นทุนผลผลิต 
                           - แจ้งกลุ่ม สถานศึกษา และหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง รายงานข้อมูลประกอบการ
จัดท าการค านวณต้นทุนผลผลิต 
                           - วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร 
                           - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก 
                           - จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต 

- ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดท าการค านวณต้นทุนผลผลิตให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๔.๑.๗เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
 ๔.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๔.๑.๙  กรณีนางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้  
นายราเชนทร์ มหานิล  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๔.๒. นายราเชนทร์ มหานิล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี             
อ.๔๖ ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
                         - วิเคราะห์จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF) ๓ ปี 

   -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 
                       - วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑ์การจัดสรรของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบด าเนินงาน 
                       - วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษา ปรับเปูาหมายผลผลิตที่ต้องด าเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า 
                        - ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ 

   - ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก ๑ ปี ใน 
ลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน 
                       - ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 
                       - สังเคราะห์จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ฉบับสมบูรณ์ 
และใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
    - สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 

๔.๒.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 



 

๕๖ 
 

                      - ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณ 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 - แจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
                     - สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     - วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเปูาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                     - จัดท าค าของบประมาณประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 
                     - น าค าของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     - ติดตาม ประเมินและรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๒.๓ งานจัดสรรงบประมาณ 
- ศึกษา วิเคราะห์ รับแจ้งการจดัสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดสรรงบประมาณ 
-คณะท างานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ  

และเกณฑ์ที่ก าหนด 
                       - แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทราบผลการ
จัดสรรงบประมาณ 
                          - ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
                          - สนับสนุน ช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                          - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

๔.๒.๔ งานบริหารงบประมาณ 
                           การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                           - สังเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
รายงานจากสถานศึกษา 
                           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 
                           - วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข
ความส าเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตา่งแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงนิเหลือจ่าย 
                           - ก าหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
                           - จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
                           - เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 



 

๕๗ 
 

                           - เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
                             - รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           - แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องจากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                           - ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๕ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
 ๔.๒.๖ ปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔.๒.๗ คณะท างาน งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๔.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๔.๒.๙ กรณีท่ี นายราเชนทร์ มหานิล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอมรรัตน์        
กนกตระกูล ปฏิบัติหน้าที่แทน  

๕.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๕.๑. นางสาวสุลักขณา รักษา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  
อ.๔๒  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้       
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นล าดับที่ ๓ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
             ๕.๑.๒. การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง   
                  ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน   
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center : DMC)   
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) 
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) 
    - ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System : GIS)  
    - ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร   
                 - วางแผนและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข  โดยมีการสอบทาน 
ความถูกต้องของข้อมูล   
           ๕.๑.๓ การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
        - วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด  และเขตพ้ืนที่  ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ ตามความ
ต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๕.๑.๔ จัดท าและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล 
สารสนเทศที่วางแผนไว้ 
              - ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดท าเป็นสารสนเทศ  
             ๕.๑.๕. การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของจังหวัด 
               - การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) 
                 - ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด  



 

๕๘ 
 

                  -  การจัดท ารายงานสถิติจังหวัด ประจ าปี 
           ๕.๑.๖. พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ   
                 - ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ   
               - ออกแบบวิธีการน าเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอ่ืน ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจ ากัด
ของ  ทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                - น าเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

             - ติดตาม ประเมินผล เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การ 
น าเสนอและพัฒนาระบบต่อไป 
 
            ๕.๑.๗ การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
                - ศึกษาความต้องการ ความจ าเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือ ตัดสินใจและก าหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล  
               - ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้ 
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ 
   ๕.๑.๘ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
            ๕.๑.๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๕.๑.๑๐ กรณีที่นางสาวสุลักขณา  รักษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ 
นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ๕.๒ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๔๗          
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้       
             ๕.๒.๑. การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง      
               ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน      
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center : DMC)   
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) 
    - ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) 
    - ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System : GIS)  
    - ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร   
    - วางแผนและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข  โดยมีการสอบทาน  
ความถูกต้องของข้อมูล   
  ๕.๒.๒. การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
        -วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ    จังหวัด  และเขตพ้ืนที่  ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ ตามความ
ต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            - จัดท าและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล  



 

๕๙ 
 

สารสนเทศที่วางแผนไว้   
              - ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระท าเป็นสารสนเทศ  
 ๕.๒.๓. พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ   
                - ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ   
              - ออกแบบวิธีการน าเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอ่ืน ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจ ากัด
ของ  ทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               - น าเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ การศึกษา   
                - ติดตาม ประเมินผล เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การน าเสนอ
และพัฒนาระบบต่อไป  
            ๕.๒.๔. การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
                - ศึกษาความต้องการ ความจ าเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือ ตัดสินใจและก าหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล 
               - ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้ 
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ 
  ๕.๒.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ 
  ๕.๒.๖ ดูแลรักษาและให้บริการระบบประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนส์ 
  ๕.๒.๗ ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕.๒.๘. ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
-    ๕.๒.๙. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
            ๕.๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
           ๕.๒.๑๑ กรณีที่นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นางสาวสุลักขณา  
รักษา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๖.กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
๖.๑. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ ต าแหน่ง

เลขที่ อ.๔๓  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลและรายงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      ๖.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนล าดับที่ ๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๖.๑.๒ ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖.๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖.๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดปัจจัยหลักผลส าเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.๑.๕ จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 



 

๖๐ 
 

     ๖.๑.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดและจัดส่ง ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
    ๖..๑.๗ การปฏิบัติงานนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
   ๑) วิเคราะห์นโยบาย จัดล าดับความส าคัญ ตามขอบข่ายภาระงาน 
   ๒) แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   ๓) ด าเนินการส ารวจความต้องการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
   ๔) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 
   ๕) ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ 
   ๖) รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๑.๘ จัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการศึกษา 
  ๑.๑.๙ งานประสานการตรวจราชการ 
  ๑.๑.๑๐ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   - ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   - ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ประเมินผลผลิตที่ก าหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement) 
   -ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑..๑.๑๑ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

    ๖.๑.๑๒ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
  ๖.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๖.๑.๑๔ กรณีท่ี นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้                        
นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๖.๒ นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ.๔๓          
ท าหน้าที่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖.๒..๓  ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดปัจจัยหลักผลส าเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.๒.๔ จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.๒.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดและจัดส่ง ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  ๖.๒.๖ การปฏิบัติงานนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
   ๑) วิเคราะห์นโยบาย จัดล าดับความส าคัญ ตามขอบข่ายภาระงาน 



 

๖๑ 
 

   ๒) แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางในการด าเนินงานตามนโยบาย 
๓) ด าเนินการส ารวจความต้องการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 

   ๔) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 
   ๕) ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ 
   ๖) รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๒.๗ จัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการศึกษา 
  ๖.๒.๘ งานประสานการตรวจราชการ 
  ๖.๒.๙ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   - ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ประเมินผลผลิตที่ก าหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement) 
   - รวบรวมข้อมูลการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๒.๑๐ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๖.๒.๑๑ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
    ๖.๒.๑๒ เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน 
  ๖.๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๖.๒.๑๔ กรณีท่ี นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้                        
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๒ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

๑.นางนวลออง  ประยงค์หอม  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๔๙  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มอบหมายให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.๑ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน  หรือพิจารณาวิธีการด าเนินงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมก ากับติดตาม  ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน  รวมทั้ง การน าเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๑.๒ วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ลงความเห็น ผ่านเรื่องเสนองานทุกกลุ่มงาน 
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ 
 ๑.๓ วิเคราะห์ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา พร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง    
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือท าการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา  
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๔ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑.๕ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 ๑.๖ จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๗ ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประสิทธิผล  ของการ
ปฏิบัติงาน 
 ๑.๘ ติดตาม ดูแล ควบคุม ก ากับและเร่งรัดการด าเนินงานภายในกลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา และกลุ่มงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทางราชการ  
 ๑.๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก้ไขปรับปรุง   
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑.๑๐ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๙.๑ งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
 ๑.11 งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๑.๑๒ งานด าเนินการเกี่ยวกับ  To Be Number One 
 ๑.๑๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 ๑.๑๔ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๑.๑๕ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๑.๑๖ อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 



 

๖๓ 
 

 1.1๗ จัดท าระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและ 
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเช่นต ารวจพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 
 ๑.๑๘ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการออกตรวจร่วมและการจัดระเบียบสังคม 
 ๑.๑๙ รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 1.2๐ การด าเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑.๒๑ ส่งเสริมและติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
 ๑.๒๒ ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
 ๑.๒๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างครบวงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัด 
กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรม
ประชุมชั้นเรียนและกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษาเป็นต้น 
   ๒.๑๔ งานปูองกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
   ๒.๑๕ งานเพ่ือความมั่นคง 
   ๑) งานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่สูง 
   ๒) งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาปูองกันตนเองและพ้ืนที่ชายแดน 
   ๓) งานโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
   ๔) งานผู้หลบหนีเข้าเมืองงานปฏิบัติการจิตวิทยา 
   ๕) งานภัยคุกคามและข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อการศึกษา 
                    2.1๖ งานวิเทศสัมพันธ์ 
           ๒.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  กรณี นางนวลออง  ประยงค์หอม  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้            
นายวงค์ค า  ถิ่นวัน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  งานธุรการ 

๒. นางยุพา  ทิพย์นาคค า   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ. ๖๙   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความช านาญงานด้านธุรการหรือบริการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๒.๑ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายและภารกิจที่เก่ียวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
สถานศึกษาพร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือท าการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

              ๒.๒ ศึกษาสภาพของกลุ่ม ออกแบบงานสารบรรณ และวางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
และการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับกลุ่มงานอ่ืนในการรับ -ส่งเอกสารราชการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทันตามก าหนดเวลา 
 ๒.๕ สรุปข้อมูลการรับ  -  ส่งหนังสือราชการแต่ละวันให้สามารถตรวจสอบได้ 



 

๖๔ 
 

 ๒.๖ ตรวจสอบแฟูม  น าเสนอแฟูมของกลุ่มงานต่าง  ๆ 
๒.๗ อ านวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

 ๒.๘ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๒.๙ งานด าเนินการเบิกวัสดุส านักงานภายในกลุ่ม 
 ๒.๑๐ จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม 
 ๒.๑๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๑)  งานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
   ๒)  งานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
   ๓)  งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เ พ่ือเยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์และการมอบรางวัลมูลนิธิอนุสรณ์ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร”   
   ๔) งานทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
   ๕) มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา (EDF) 
   ๖) ทุนการศึกษากองทุน ๔๐ ปี มข. เพ่ือเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ๗) ทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
   ๘) โครงการผู้สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
   ๙) ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ 
   ๑๐) โครงการทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย 
   ๑๑) ทุนมูลนิธิพูลพลัง 
   ๑๒) ทุนมูลนิธิปูนซีเมนต์ไทย  
   ๑๓) มูลนิธิไทยคม (ทุนการศึกษาเพ่ือเด็กก าพร้า)  
   ๑๔) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกองค์การทหารผ่านศึก 
   ๑๕) งานทุนการศึกษาอ่ืน ๆ  
 2.1๒ การด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) 
                    ๒.๑๓ งานการประกวดและคัดเลือกโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 ๒.๑๔ งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
           ๒.๑๕ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
          - งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
                   ๒๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  กรณี นางยุพา  ทิพย์นาคค า  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 
นายวงค์ค า  ถิ่นวัน  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
 
 
 
 
 



 

๖๕ 
 

 
๓. นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.๕๒   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน 
ดังนี้  

      ๓.๑) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
 ๑) งานจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

 ๒) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษางานจัดเก็บข้อมูลการจบการศึกษา และบริการด้าน
ข้อมูลการจบการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 

 ๓) ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ 
 ๔) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
  ๓.๒ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
  ๓.๓ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม 
 ๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์  
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ  
 ๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
 ๔) ส่งเสริมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 
 ๕) การคัดเลือกเด็กดีเด่นกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๓.๔ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว  
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

๓.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
      ๑)  งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ  
      ๒) งานส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้ 

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
       ๓) การเทียบโอนการศึกษานอกระบบ 
๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
กรณี นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 

นางพรวีนัส  ทองสิน   ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
 



 

๖๖ 
 

 
๔. นางพรวีนัส  ทองสิน   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.๕๗   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสู ง                  
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๔.๑  งานจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 ๑)  งานก าหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาท้ังก่อนประถมศึกษา ระดับ 

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด 
 ๒) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งให้ 
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีเขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน 
 ๓) งานประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง 
ของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับทราบ และส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการ ศึกษาภาคบังคับ       
ก่อนถึงก าหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ๕) การจ าหน่ายนักเรียน การรับย้ายนักเรียน การปฏิบัติตามการศึกษาภาคบังคับ 
 ๖) งานการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         ๗) รายงานการรับนักเรียน  
 ๔.๒  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๑) งานวางแผนประสานการส ารวจ รวบรวมข้อมูลประชากรและทรัพยากรทางการ- 
ศึกษาการจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและ    
นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ๓) ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง 
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๔) งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 

      ๕) งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ 
ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

       ๖) งานส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
      ๗) งานส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

  ๔.๓  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างสัญชาติ 
 ๔.๔  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน 
 ๔.๕ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชน 



 

๖๗ 
 

 ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และชุมชน 

3) จัดท าทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 
6) สร้างความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่างๆ 
7) การสร้างเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา 
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
๔.๖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

                     ๔.๗ งานประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  

๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
กรณี นางพรวีนัส  ทองสิน  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 

นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๕. นายคะเณ   อาจวิชัย   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ.๕๑   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูง 
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๕.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
  ๑) งานส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด เนตรนารี  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 
  ๒) งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรมสัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น 

      ๓) งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน  
ทั้งระดับ จังหวัด ชาติ และระดับโลก 

       ๔) งานสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน  เช่น การ
ส่งเสริมภาวะผู้น า  การส่งเสริมทักษะปูองกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม การบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น 

       ๕) งานธุรการส านักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร 
       ๖) งานธุรการส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
       ๗) งานอนุญาตการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 



 

๖๘ 
 

       ๘) งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในเรือนจ า 
       ๙) งานแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
      ๑๐) งานการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือก าหนดแนวทาง/

โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
      ๑๑) งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด 
      ๑๒) งานส่งเสริมให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
      ๑๓) งานด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด

สมนาคุณ 
      ๑๔) งานตรวจขั้นที่ ๕  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมาย 

วูดแบดจ์ ๒ ท่อน 
     ๑๕) งานปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
     ๑๖) งานประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน  

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
     ๑๗) งานการเงินและการบัญชีของส านักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร  และส านักงานลูกเสือ

เขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 

     ๑๘) งานจัดเก็บเงินบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
     ๑๙) งานผู้ช่วยงานเลขานุการส านักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร และส านักงานลูกเสือ   

เขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
 ๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

  ๑) งานสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางการปูองกันและแก้ไขพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน 
 ๒) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนงานส่งเสริมให้สถานศึกษา 
วางแผน การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย 
ของนักเรียน      
  ๕.๓ งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา 

๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
กรณี นายคะเณ  อาจวิชัย  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 

นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์   ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๙ 
 

 

๖. นางกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ.๕๓   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูง ในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย       
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๖.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๑)  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒)  จัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
  ๖.๒ ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑) โครงการอาหารกลางวัน 
 ๒) โครงการอาหารเสริม (นม)  
 ๓) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.น้อย)  
 ๔) โครงการเด็กไทยท าได้ 
 ๕) โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี 
 ๖) โครงการฟันสวยยิ้มใส 
 ๗) โครงการมือสะอาดปราศจากโรค 
 ๘) โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 ๙) โครงการส้วมสุขสันต์ 
 ๑๐) งาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝูาระวังติดตามดูแลภาวะ 
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรงและการจัดหา 
อุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   ๖.๔ งานคุ้มครองปูองกันการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์  
 ๖.๕ ประเมินติดตามผลการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๑) ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒) จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตท่ีจะประเมินและติดตาม 
 ๓) ด าเนินการเก็บข้อมูล 
 ๔) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
 ๕) สรุปผลรายงานเผยแพร่ผลการติดตาม 
                    ๖.๖   งานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๑) งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
กรณี นางก่ิงปวีณ์ ทิวาพัฒน์ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 

นายคะเณ  อาจวิชัย   ปฏิบัติหน้าที่แทน 



 

๗๐ 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 

 ๗. นายวงศ์ค า ถิ่นวัน  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ.๕๐ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสู ในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
 ๗.๑ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 
 ๓) ประสานงาน สนับสนุน การฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางการกีฬาชนิดต่าง ๆ  
 ๔) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจ าปี  
 ๕) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 ๖) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 ๗) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

๒) ส่งเสริมให้ด าเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

 ๓)  ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
 ๔)  สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
 ๕)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพ่ือการแนะแนว 
 ๖)  ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ๗.๓ งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๑) งานปูองกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 ๒) งานวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน 
 ๓) งานโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย 
      ๗.๔ การด าเนินงานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 ๑) งานด้านสิทธิมนุษยชน งานส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี   

2) งานปูองกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ งานส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ   
    ๗.๕ งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         ๗.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    กรณี นายวงค์ค า  ถิ่นวัน  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ 



 

๗๑ 
 

นางยุพา  ทิพย์นาคค า  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๘.นางยุพา  ทิพย์นาคค า  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ. ๖๙ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูง  ในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน 
ดังนี้ (เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจงานในต าแห่งนักวิชาการศึกษา) 
 กลุ๋มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
๙. นางนวลออง  ประยงค์หอม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ.๔๙   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงาน     
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก  
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗๒ 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  นางวิหาญ  พละพร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๔๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม และก ากับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่
ใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 ๒. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ                                                                   
ทีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย    ๑ งาน และ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม ๑) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ๒) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ๓) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๔) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัด
การศึกษา ๕) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ๖) กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๙ เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
คุณภาพ  การจัดการศึกษา  
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ได้แก่ เครือข่ายค าสร้อย 
นาอุดม จ านวน ๑๐  โรงเรียน เครือข่ายธารบังอ่ี จ านวน ๑๐  โรงเรียน และเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จ านวน   
๑๓ โรง รวม ๓๓ โรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
          ในกรณีที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามล าดับ  
          ๑. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  ๑ กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๒. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  ๒ กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 



 

๗๓ 
 

          ๓. นายถาวร  บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๔. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ กรณีผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         ๕. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ กรณีผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   ๖. นางฉวีวรรณ  มีสติ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๑. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๓๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๑.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        ๑.๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
        ๑.๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย  
   ๑.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
   ๑.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๑.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๑.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๑.๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  ๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  



 

๗๔ 
 

   ๒.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๒.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
   ๒.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ 
จ านวน      ๑๕  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน 
  ๖. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

          ๗. รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

          ๘. รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

        ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๒. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๓๔ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ 
๑ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  และปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๑.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        ๑.๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
        ๑.๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  
        ๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย  
    ๑.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
    ๑.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๑.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    ๑.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  



 

๗๕ 
 

    ๑.๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
   ๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๒.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๒.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๒.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
    ๒.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
    ๒.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
   ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร 
จ านวน  ๑๕  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน 
        ๖. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในศตวรรษที ่๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 
          ๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
            ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,  เขตสุจริต และเป็น RT เขตตรวจราชการที่ ๑๑ 
       ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓. นางรัตติยา  ศรีนาม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๓๘ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ 
๒ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  และปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ  
    ๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
    ๑.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
    ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย  
       ๑.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้  



 

๗๖ 
 

       ๑.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
    ๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
    ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
   ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
        ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย  
    ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
    ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
    ๒.๙ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
   ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๓.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
    ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
    ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
    ๓.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
   ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร 
จ านวน ๑๕  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน ๑๗ โรง รวม ๓๒ โรงเรียน 



 

๗๗ 
 

   ๗. รับผิดชอบโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

วิทยาศาสตร์นานาชาติ 

   ๘. รับผิดชอบโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม  

          ๙. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิด    
          ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑. นายถาวร บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง
เลขที่ ๔๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
     ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
    ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา 
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  
    ๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  
    ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่

เกี่ยวข้อง 



 

๗๘ 
 

    ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดงหลวง ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จ านวน ๑๔ 

โรงเรียน  และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จ านวน ๑๕ โรงเรยีน รวม  ๒๙ โรงเรียน  

    ๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 

    ๗. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 

    ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ๒. นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๕๐ ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คนที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
    ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา      
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา  
    ๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  
    ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการ 

งานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายค าอาฮวนดงเย็นพัฒน

ศึกษา จ านวน ๑๗ โรงเรียน และเครือข่ายสะพานมิตรภาพ จ านวน ๑๒ โรงเรียน  รวม ๒๙ โรงเรียน 



 

๗๙ 
 

   ๖. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอ 

   ๗. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (วันภาษาไทย,รักษ์ภาษาไทย) 
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) และสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
   ๘. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต 
       ๙. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาติ (PISA) 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ๓. นายอดิศร ก้อนค า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขท่ี ๓๐ ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ ๒ กรณีทีห่ัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
    ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา  
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ๒. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 
       ๓. รับผิดชอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 

           ๕. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก,โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICU,สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

           ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดงหลวง ได้แก่ ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จ านวน  

๑๔ โรงเรียน  และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จ านวน ๑๕ โรงเรียน รวม  ๒๙ โรงเรียน  

          ๗. รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ประสานการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
        ๘. จัดท า พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 

๘๐ 
 

๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๑. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๔๐ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
   ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๑.๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
    ๑.๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๑.๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๑.๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ๔ รูปแบบ  ได้แก่ Area 
Based , School network , Roving team ,ทีมบริหารเขตพ้ืนที่  
    ๑.๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 

   ๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
    ๒.๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
    ๒.๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัด  
การศึกษา  
    ๒.๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
    ๒.๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 

   ๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
    ๓.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  
    ๓.๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
    ๓.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร
และการจัดการศึกษา  

    ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 



 

๘๑ 
 

   ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอค าชะอี ได้แก่ เครือข่ายค าชะอีค าบก  ๑๑  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า ๑๐  โรง และ ค าชะอีศึกษาพัฒน์  ๑๒  โรงจ านวน  ๓๓  โรงเรียน  

   ๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบ PLC, BBL, PBL, Jittasuksa   

       ๘. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ,  

   ๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM) 

   ๑๐ .รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,  เขตสุจริต  

       ๑๑. รับผิดชอบจัดท าคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ  

       ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒. นางเณริศรา   ว่องไว   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง
เลขที่ ๓๒ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กรณีท่ี
หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

   ๑. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน 
    ๑.๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    ๑.๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา  
    ๑.๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  
    ๑.๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย 
การนิเทศ 

   ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
    ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  
    ๒.๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
    ๒.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร
และการจัดการศึกษา  

    ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 



 

๘๒ 
 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตลอดทั้งนิเทศ ติดตาม 

และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายค าอาฮวนดงเย็น
พัฒนศึกษา  ๑๗  โรง และ สะพานมิตรภาพ ๑๒  โรงจ านวน  ๒๙  โรงเรียน  

   ๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , PLC, เขตสุจริต 

   ๘. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center  

       ๙. รับผิดชอบจัดท าคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ  

   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  ๑. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๖๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม
งาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
   ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
    ๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
    ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
    ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
    ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    ๒.๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
    ๒.๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
   ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

  ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                
การบริหารและการจัดการศึกษา  



 

๘๓ 
 

    ๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๓.๔  ประสานกับคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการตามแผน 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คฺณิตศาสตร์และงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล  ๑๐  โรง 
เครือข่ายภูสระดอกบัว จ านวน ๑๑ โรงจ านวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จ านวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖ 
โรง  
          ๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดท าแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การประชุมในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพ่ือนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 
 
   ๒. นางชลภา  ประภาศรี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีท่ี
หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
    ๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
    ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
    ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
    ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    ๒.๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
    ๒.๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน 



 

๘๔ 
 

   ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ

บริหารและการจัดการศึกษา  
    ๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล  ๑๐  โรง 
เครือข่ายภูสระดอกบัว จ านวน ๑๑ โรงจ านวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จ านวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖ 
โรง  
   ๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดท าแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การประชุมในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพ่ือนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 

 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๔๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
    ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

   ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

   ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

   ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

   ๑.๕ ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา  

   ๑.๖  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

   ๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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   ๒.๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
   ๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
     ๒.๔ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
     ๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     ๒.๗ จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ๒.๘ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 
    ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
    ๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จ านวน  ๑๗ โรงเรียน  
    ๕. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,  
    ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๒. นายพงษ์อ ามาตย์  กลางประพันธ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
    ๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  
    ๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
    ๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
    ๑.๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
    ๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
   ๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
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    ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน  
    ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
    ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
    ๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จ านวน 
๘ โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จ านวน  ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน 
       ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓. นายคมกริช  ไชยทองศรี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี  ๔๘ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
    ๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  
    ๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
    ๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่ อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
    ๑.๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
    ๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
    ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน  
    ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
    ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
    ๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จ านวน 
๘ โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จ านวน  ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน 
   ๕. โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Boot Camp, EBE, Peer Center 
   ๖. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,  
   ๘. จัดท าระบบสารสนเทศ ข้อมูลช่าวสารกลุ่มนิเทศ ปูาย/บอรด์การนิเทศ , วิจัย, ข่าวสารกลุ่มนิเทศ
(สารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
       ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๖. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๑. นางฉวีวรรณ  มีสติ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๑
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน 
และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษา    ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
    ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม

ด้านต่อไปนี้  
 ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
 ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และการเขียนสื่อความ  



 

๘๘ 
 

    ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
    ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
    ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ

นักเรียน  
    ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
    ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๘.ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
   ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหว้านใหญ่ จ านวน  ๑๕ โรงเรียน  
   ๗. รับผิดชอบโครงการการสอนประวัติศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ  
โรงเรียนวิถีพุทธ 
          ๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
       ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๒๙
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล                 
คนที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  



 

๘๙ 
 

   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

    ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
    ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม

ด้านต่อไปนี้      ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
 ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และการเขียนสื่อความ  
    ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
    ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
    ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ

นักเรียน  
    ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
     ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๘. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ

นักเรียนในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑,๒ ทั้งในสังกัดและสังกัดอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๙. ด าเนินการโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ( Programme for International 
Student Assessment) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 



 

๙๐ 
 

ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
   ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
   ๘. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอค าชะอี  ได้แก่ เครือข่ายค าชะอีค าบก  ๑๑  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า ๑๐  โรง และ ค าชะอีศึกษาพัฒน์ ๑๒  โรงจ านวน  ๓๓  โรงเรียน  
   ๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, BOOT Camp, EBE, Peer Center 
   ๑๐. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย , LN 
          ๑๑. ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
          ๑๒. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
       ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓. นางทองพูล  งามข า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๓๗ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่ 
๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
    ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม

ด้านต่อไปนี้  
 ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
 ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และการเขียนสื่อความ  
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๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
    ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
    ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
    ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ

นักเรียน  
    ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
    ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ๘. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและ
สังกัดอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และ
โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC) 
     ๙.ด าเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เชื่อมโยง
การจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ EPCC 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตลอดทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ได้แก่เครือข่ายค าสร้อย
นาอุดม จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  จ านวน  ๑๓ โรงเรียน  และเครือข่ายธารบังอ่ี 
จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๓๓  โรงเรียน 
   ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  ดังนี้  การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ  
   ๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
   ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   ๔. นางสาวเกียรติสุดา  เมืองโคตร  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งเลขที่   โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร (ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)  ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๔.๑ ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
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   ๔.๒ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาและให้บริการแก่สถานศึกษา 
   ๔.๓ ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม  การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และบูรณาการงาน
ภาย  ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๔.๔ งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
   ๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางปาริชาติ  พันพั่ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ.๖๕  มีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๑.๑ ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ  

Smart office  
๑.๒ จัดท าเอกสาร/จัดท าหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดท าวาระการประชุม/รายงาน   

การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๑.๓ ท าหน้าที่ปฏิคม ในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานท่ีประชุม  
๑.๔ เสนอและติดตามแฟูมงาน เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ รองผู้อ านวยการ และ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ   
๑.๕ ออกเลขท่ีหนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท าบันทึก/รายงานการประชุม  
๑.๗ รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒. จัดท าข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ  

๓. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้อง  
กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๔. ประสานรับเอกสารหรือหนังสือของกลุ่มนิเทศ และจัดท าหนังสือแจ้ง/จัดสรร แจกจ่ายแก่โรงเรียน
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ให้บริการผู้มีติดต่อประสานและท าหน้าที่ปฏิคมในกลุ่มงานนิเทศ และดูแลความเรียบร้อยการเปิด-
ปิดไฟฟูา เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 



 

๙๓ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดกรอบงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยด าเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
มุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๒ 
 ๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ 
 ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๕. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๘.๓/ ว ๑๐๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕ 
 ๖. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
 ๑. นายประสพสุข จันเต็ม ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง อ.๗๓ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ก าหนดแผนงาน ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยตรวจสอบภายในตลอดจนการฝึกอบรมให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด และรับผิดชอบงานดังนี้ 
 ๑.๑ จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  

๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับ
การเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ 
 ๑.๓ การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การเงินการบัญชีการงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

๑.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามท่ีได้เสนอแนะไว้ 
 ๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ จัดท าเอกสารคู่มือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้ค าแนะน า ปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑.๗ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และกรณีท่ี นายประสพสุข  จันเต็ม ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายราเมศ  โภคสวัสดิ์  ปฏิบัตหิน้าที่แทน 
 



 

๙๔ 
 

 
 
 ๒. นายราเมศ โภคสวัสดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง อ.๗๔ ท า
หน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการด าเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดแผนงาน ฝึกอบรม ให้ค าแนะน าปรึกษา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสถานศึกษา และรับผิดชอบงานดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีที่ 
ยอมรับโดยทั่วไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๒.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภารกิจ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบการรักษาสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 ๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
เกี่ยวกับการเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ 
 ๒.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามท่ีได้เสนอแนะไว้ 
 ๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๒.๗ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ จัดท าเอกสารคู่มือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้ค าแนะน า ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๘ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๙ งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมอบหมาย และกรณีที่ นายราเมศ   
โภคสวัสดิ์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายประสพสุข จันเต็ม  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ ตลอดจนศึกษา ระเบียบ
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบัติราชการ และการมอบหมายงานนี้เป็นการมอบหมายงานให้ปฏิบัติราชการปกติ หากมีราชการ
เร่งด่วนพิเศษ ให้ทุกคนได้ร่วมมือกันปฏิบัติให้เสร็จตามก าหนดและเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยยึดกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ค าสั่ง นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   สั่ง ณ วันที่ ๓๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

                                                                          
                                                                        (นาย มารุต  อุปนิสากร) 

                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

 


