การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบคุลากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
********************************
1. นำงยุภำ ประจงจัด
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุม่ อานวยการ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. กากับ ดูแลงานของกลุม่ อานวยการ ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการ ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไขปัญหา
การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุม่ อานวยการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. วางระบบการทางาน มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในกลุ่มอานวยการ ปฏิบัตใิ ห้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็น
ในการปฏิบัตริ าชการ ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการฯ และผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๔. กากับ ดูแลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๕. งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิบัตงิ านจัดระบบบริหาร ดาเนินงานตรวจสอบตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานคุณภาพงานออกแบบการจัดระบบการทางาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
และการบริหารงานภายในสานักงาน
- กากับ ดูแลงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กากับ ดูแลงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์กร ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
ความจาเป็นในการพัฒนาองค์กรในสานักงาน และกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุม
โครงสร้าง บุคคล กลยุทธ์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ าน
- กากับ ดูแล งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
๖. กากับ ดูแล งานประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ และงานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานภายในและภายนอก
๗. กากับ ดูแลการใช้สาธารณูปโภคของสานักงานและกาหนดมาตรการการใช้สาธารณูปโภค
๘. รับผิดชอบโครงการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุจริต
9. งานควบคุมภายในสานักงานและสถานศึกษา
- ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในสานักงาน และสถานศึกษา
- ควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการกาหนดความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มภายในสานักงานและสถานศึกษา
- กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในของสานักงานและสถานศึกษา
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนติดตามการรายงานผลการควบคุมภายใน
ของสานักงานและสถานศึกษาตามระยะที่กาหนด
- ดาเนินการรายงานการควบคุมภายในตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามรอบระยะเวลา
10. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กากับ ดูแล การออกหนังสือรับรองการกู้เงินสวัสดิการเพือ่ ที่อยู่อาศัยของสถานบันการเงินต่าง ๆ
- กากับ ดูแล การออกหนังสือรับรองการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้สินเชื่อทุกประเภทของสถาบัน
การเงินต่าง ๆ
- ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ ินข้าราชการครู
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินครู
11. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ
- ปฏิบัตงิ านเลือกตัง้ และสรรหาผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
- ปฏิบัตงิ านสรรหาคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ปฏิบัตงิ านสรรหาคณะกรรมการผู้แทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรุสภา
- ปฏิบัตงิ านเลือกตัง้ และสรรหาคณะกรรมการผู้แทน สกสค.
- ปฏิบัตงิ านเลือกตัง้ และสรรหาคณะกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
- จัดทาข้อมูล–ทะเบียนประวัติ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ของสานักงาน
12. งานยานพาหนะ
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานยานพาหนะ
และแก้ไขปัญหา ให้คาแนะนาการปฏิบัตงิ านยานพาหนะให้สาเร็จลุล่วง
- ควบคุม ดูแลการให้บริการการใช้ยานพาหนะส่วนกลางตลอดจนจัดเก็บเอกสารที่ขออนุญาต
ใช้รถยนต์ให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ
- จัดทาและรวบรวมประวัติการได้มา การใช้และการซ่อมแซมรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลทัง้ หมด
ให้พร้อมใช้งาน
- ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะส่วนกลาง ตลอดจนสรุปผลการใช้เชื้อเพลิง
ทุกเดือนส่งให้กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดาเนินการเบิกจ่าย
- ดาเนินการเกี่ยวกับการต่อทะเบียนรถยนต์ของสานักงานและโรงเรียนในสังกัด
13. ตรวจสอบและจัดทารายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของสานักงาน
(E-Report) พร้อมทัง้ นาผลการดาเนินงานรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการตามรอบระยะเวลา
14. กากับ ดูแลการออกเลขทะเบียนใบประกาศเกียรติคุณของสานักงาน
15. งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุราชการ
17. ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๑8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางยุภา ประจงจัด ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. นำงสำวพัชริกำ สมฤทธิ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัตกิ ำร
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. งานสารบรรณ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทาลายหนังสือราชการ
๒. งานการจัดระบบบริหาร
- ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๓. งานประสานงาน
- ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส./สว.สจ./ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม
วันครู การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ
ของสานักงาน เป็นต้น
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการต่าง ๆ และสถานศึกษา ในการใช้ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ตลอดจนการระดมทรัพยากรของหน่วยงานภายในและภายนอก
4. งานควบคุมภายในสานักงานและสถานศึกษา
- ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในสานักงาน และสถานศึกษา
- ควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการกาหนดความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มภายในสานักงานและสถานศึกษา
- กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในของสานักงานและสถานศึกษา
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนติดตามการรายงานผลการควบคุมภายใน
ของสานักงานและสถานศึกษาตามระยะที่กาหนด
- ดาเนินการรายงานการควบคุมภายในตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามรอบระยะเวลา
5. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การออกหนังสือรับรองการกูเ้ งินสวัสดิการเพือ่ ที่อยู่อาศัยของสถานบันการเงินต่าง ๆ
- การออกหนังสือรับรองการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้สินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินต่าง ๆ
6. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ
- ปฏิบัตงิ านเลือกตัง้ และสรรหาผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
- ปฏิบัตงิ านสรรหาคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ปฏิบัตงิ านสรรหาคณะกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรสุ ภา
- ปฏิบัตงิ านเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
- จัดทาข้อมูล–ทะเบียนประวัติ ของคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ของสานักงาน
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอชื่ออาคาร การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่
ราชการ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ และการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนิน

8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีสาคัญต่าง ๆ
10. ปฏิบัตงิ านเชิญผู้บริหารระดับสูงมาเป็นประธานในงาน/กิจกรรมต่าง ๆ
11. งานคัดเลือกผูท้ าคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางยุภา ประจงจัด ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. นำงอรษำ ล้อคำ
พนักงำนพิมพ์ ระดับ ส ๓
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ านดังนี้
๑. งานการรับ – ส่งงานในหน้าทีร่ าชการ
๒. งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของบุคลากรในสานักงาน
๓. งานเลขานุการผูบ้ ริหารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๔. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๕. ปฏิบัติงานประชุมบุคลากรในสานักงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียว
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางอรษา ล้อคา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาววรัชยา ศรีลาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

4. นำงสำววรัชยำ ศรีลำศักดิ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. งานเลขานุการผูบ้ ริหารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๒. งานรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๓. งานเกี่ยวกับการเชิญผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ฯ ประชุม หรือเป็นประธานเปิด-ปิดในพิธีการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
๔. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๕. ปฏิบัตงิ านประชุมบุคลากรในสานักงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาววรัชยา ศรีลาศักดิ์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางอรษา ล้อคา ปฏิบัติหน้าที่แทน

5. นำยกิตติคณ
ุ เนำวโอภำส
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทงั้ เครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร จัดทาทะเบียน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
- จัดทาหลักเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติและรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
- รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสือ่ ไอที เลือกสื่อให้ตอบสนอง
จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด
แนวปฏิบัติ รูปแบบการติดต่อประสานงานให้บุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ และสถานศึกษา
- ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e – Network)
- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
- ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วนาผลมาวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
๒. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
- สารวจ วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
- จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงานและ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
- จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานและสถานศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
- ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น
- เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอื่น ๆ
- ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ์เพื่อนาไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ
๓. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงานของสานักงานด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น
- จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงานและสถานศึกษา
- จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
๔. งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ
๕. งานโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA)
๖. กากับ ดูแล เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน

7. ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
8. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องของสานักงาน
9. ติดตั้งชุดคาสั่งสาเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล
10. ให้บริการการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสานักงาน
๑1. ควบคุม ดูแล การประชุมด้วยระบบคอนเฟอเรนส์
๑2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาของบุคลากรในสานักงาน
๑3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
- ปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่
- ควบคุม ดูแล การใช้ห้องประชุม
- ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยประจาเดือน
จัดทาและควบคุมสมุดเวรรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบการรายงานการอยู่เวร
รักษาความปลอดภัยประจาวัน
๑๔. จัดทา ควบคุม ดูแล การลงเวลามาปฏิบัตริ าชการของข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมทั้งสรุปรายงาน
ผลการลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจาวัน
๑๕. ปฏิบัติงานออกเลขใบประกาศเกียรติบัตร
๑๖. ปฏิบัติงานพนักงานขับรถสารอง กรณีที่เจ้าหน้าทีห่ ลักไม่อยู่
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นายกิตติคุณ เนาวโอภาส ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาววิชชุตา เนียมเปรม ปฏิบัตหิ น้าที่แทน

6. นำงสำววิชชุตำ เนียมเปรม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ
๒. งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ควบคุม ดูแล การรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบ Smart Area++ , Smart Obec ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและหนังสือราชการที่เป็นเอกสาร จากโรงเรียนในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก
- ควบคุม ดูแล การรับ – ส่งหนังสือราชการ เอกสาร และพัสดุทางไปรษณีย์
- ควบคุม ดูแล หลักฐานการรับ – ส่งหนังสือราชการและเก็บรักษาให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้
- ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศของสานักงาน และจัดทาทะเบียน
ระเบียบ คาสัง่ ข้อบังคับ และประกาศของสานักงาน
- ควบคุมและจัดทาระบบงานเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ
3. ควบคุม ดูแลการจัดทาหลักฐานการรับ – ส่งหนังสือราชการและการเก็บรักษาให้เรียบร้อย
สามารถตรวจสอบได้
4. กากับ ดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษา ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศของสานักงาน และจัดทา
ทะเบียน ระเบียบ คาสัง่ ข้อบังคับ และประกาศของสานักงาน

5. ดาเนินการแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มาจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ให้กลุ่มและโรงเรียนในสังกัดทราบ พร้อมทั้งเก็บรักษาให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
7. ตรวจสอบและจัดทารายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของสานักงาน
(E-Report) พร้อมทัง้ นาผลการดาเนินงานรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการตามรอบระยะเวลา
8. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยประจาเดือน
จัดทาและควบคุมสมุดเวรรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบการรายงานการอยูเ่ วรรักษาความปลอดภัยประจาวัน
9. จัดทา ควบคุม ดูแล การลงเวลามาปฏิบัตริ าชการของข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมทั้งสรุปรายงาน
ผลการลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจาวัน
๑0. ปฏิบัติงานออกเลขใบประกาศเกียรติบัตร
11. จัดทา ควบคุมสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศของสานักงาน
12. ดาเนินการรับหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุม่ อานวยการ
และแจ้งเวียนให้บุคลากรในกลุม่ อานวยการทราบ พร้อมทั้งเก็บรักษาให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้
13. ควบคุมการออกเลขหนังสือส่งของกลุม่ อานวยการ
๑4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลดใช้กระดาษของสานักงาน พร้อมทัง้ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
๑5. ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๑6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาววิชชุตา เนียมเปรม ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาวปิยฉัตร เพชรจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

7. นำงสำวปิยฉัตร เพชรจิตต์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ระบบ Smart Area++ , Smart Obec , ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และหนังสือราชการที่เป็นเอกสารจากโรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงานภายนอก
- นาหนังสือต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนรับ แจกจ่ายไปตามกลุ่มต่าง ๆ
- ออกเลขหนังสือส่งของกลุม่ อานวยการ
- ควบคุมการออกเลขหนังสือส่งและทะเบียนหนังสือส่งของสานักงาน
- รับหนังสือราชการ เอกสาร และพัสดุทางไปรษณีย์ พร้อมทัง้ แยกจดหมายราชการ
และจดหมายส่วนตัวแจกจ่ายให้บุคลากร
- นาหนังสือราชการ เอกสาร และพัสดุสง่ ไปรษณีย์และส่งหนังสือตามส่วนราชการต่าง ๆ
- จัดทาหลักฐานการรับ – ส่งหนังสือราชการและเก็บรักษาให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้
- ออกเลขคาสั่งและจัดทาทะเบียนคาสัง่

- เก็บสาเนาหนังสือราชการ สาเนาคาสัง่ สาเนาประกาศของสานักงานให้เรียบร้อย และสามารถ
ตรวจสอบได้
- จัดทาระบบงานเก็บ-ยืมหนังสือราชการ
- รับหนังสือราชการทีล่ งทะเบียนรับแล้วจากศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ และแจกจ่ายไปตามกลุ่มต่าง ๆ
๒. จัดทา ควบคุมสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลดใช้กระดาษของสานักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
๔. ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ให้ความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อราชการ
๕. รับโทรศัพท์ และรับ - ส่งเอกสารจากเครื่องโทรสาร
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวปิยฉัตร เพชรจิตต์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาววิชชุตา เนียมเปรม ปฏิบัติหน้าที่แทน

8. นำงธนภรณ์ รัตนำพรประดิษฐ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. งานสารบรรณกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
(ศูนย์ประสานงานฯ) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area++ , Smart Obec หนังสือราชการ
ที่เป็นเอกสารจากโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
- รับหนังสือราชการ เอกสาร และพัสดุทางไปรษณีย์ พร้อมทัง้ แยกจดหมายราชการ และ
จดหมายส่วนตัวแจกจ่ายให้บุคลากร
- นาหนังสือต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนรับ แจกจ่ายไปตามกลุ่มงานต่าง ๆ ในศูนย์ประสานงานฯ และ
รวบรวมหนังสือจัดส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยคัดกรองรื่องที่ด่วนทีส่ ุดหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน ดาเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ทางจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสแกนส่งเมล์หรือส่งไลน์ให้ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
- ออกเลขคาสั่ง โดยสอบถามและเรียงลาดับเลขคาสัง่ ในต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ออกเลขส่งหนังสือราชการให้กับบุคลากรที่ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ศูนย์ประสานงานฯ
- รวบรวมและจัดส่งสาเนาหนังสือส่ง และสาเนาคาสัง่ มาเก็บที่หน่วยงานสารบรรณทีส่ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารสาเนา
- ส่งหนังสือตามส่วนราชการต่าง ๆ
๒. ประสานงานกับกลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานส่วนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือดาเนินการในการจัดเตรียม
การประชุม ดูแลความเรียบร้อยของสถานทีจ่ ัดงาน และให้ความร่วมมือในทุกเรื่องเท่าทีจ่ ะดาเนินการได้ ทั้งนี้
เพื่อมุง่ หวังให้งานในแต่ละครั้ง ออกมาเป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่าย
๓. ชาระค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ของศูนย์ประสานงานฯ
๔. จัดทาบัญชีลงเวลาปฏิบัตริ าชการของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในศูนย์ประสานฯ

๕. รับโทรศัพท์ และส่งแฟกซ์
๖. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจากหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ประสานฯ ได้รับทราบ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำยสมภพ แดดภู่
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตาแหน่ง พนักงานขับรถ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๓๗๓๒ ฉะเชิงเทรา
๒. ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ที่ได้รบั มอบหมายให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษา จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หากพบข้อชารุดเสียหายให้บันทึกรายงานการชารุดเสียหายต่อผู้ควบคุมรถยนต์
เพื่อดาเนินการซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสารการใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดาเนินการต่อไป
๖. นาหนังสือราชการส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตามส่วนราชการต่าง ๆ
๗. หากว่างเว้นจากงานในหน้าที่ให้ประจาอยู่ทหี่ ้องเพื่อช่วยงานอัดสาเนาดิจิตอลอัดสาเนา ถ่ายเอกสาร
และเรียงเอกสาร
๘. ดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและไม้อนื่ ๆ ให้อยู่ในสภาพสวยงาม
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10. นำยวุฒิชัย จันทร์น้อย
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
ตาแหน่ง พนักงานขับรถ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๓๗๓๓ ฉะเชิงเทรา
๒. ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ได้ทุกวัน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษา จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หากพบข้อชารุดเสียหายให้บันทึกรายงานการชารุดเสียหายต่อผู้ควบคุมรถยนต์
เพื่อดาเนินการซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสารการใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดาเนินการต่อไป
๖. นาหนังสือราชการส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตามส่วนราชการต่าง ๆ
๗. หากว่างเว้นจากงานในหน้าที่ให้ประจาอยู่ทหี่ ้องเพือ่ ช่วยงานอัดสาเนาดิจิตอลอัดสาเนา
ถ่ายเอกสาร และเรียงเอกสาร
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. นำยวิทวัส กลับประทุม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตาแหน่ง พนักงานขับรถ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลรถยนต์อีซซุ ุ หมายเลขทะเบียน กท ๗๙๗๐ ฉะเชิงเทรา
๒. ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
๓. ดูแล ซ่อมแซม รักษา จัดเตรียมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๔. ตรวจสอบรถยนต์ หากพบข้อชารุดเสียหายให้บันทึกรายงานการชารุดเสียหายต่อผู้ควบคุมรถยนต์
เพื่อดาเนินการซ่อม
๕. เก็บรวบรวมเอกสารการใช้รถยนต์ในแต่ละเดือน เสนอผู้ควบคุมเพื่อดาเนินการต่อไป
๖. นาหนังสือราชการส่งไปรษณีย์และส่งหนังสือตามส่วนราชการต่าง ๆ
๗. หากว่างเว้นจากงานในหน้าที่ให้ประจาอยู่ทหี่ ้องเพือ่ ช่วยงานอัดสาเนาดิจิตอลอัดสาเนา
ถ่ายเอกสาร และเรียงเอกสาร
๘. ปฏิบัตงิ านรับ-ส่งเอกสารระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
กับศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12. นำงสำวรำตรี ดิสริยะกุล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตาแหน่ง แม่บ้าน มีหน้าที่รบั ผิดชอบ และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสานักงานฯ ห้องปฏิบัติงาน ห้องประกอบการต่าง ๆ และห้องน้า
มีหน้าทีเ่ ปิด-ปิด ทาความสะอาดและงานที่ได้รบั มอบหมายให้มีการติดตาม กากับดูแลทุกวัน
๒. ดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสานักงานฯ ให้อยู่ในสภาพทีส่ ามารถใช้การได้อยู่เสมอ
๓. จัดหา ดูแล ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและไม้อื่น ๆ ตัดหญ้าในบริเวณ
สานักงานฯ ทั้งหมด
๔. บริการและอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานฯ ทุกคน ตามที่ได้รบั
การร้องขอ และบุคคลอื่น ๆ ที่มาติดต่อราชการ
๕. จัดหาน้าดื่มไว้สาหรับบริการข้าราชการและผูม้ าติดต่อ
๖. ประดับธงและแสงไฟฟ้าบริเวณอาคารสานักงานฯ เนื่องในวันสาคัญของทางราชการอย่างเหมาะสม
๗. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานฯ
๘. จัดเตรียมห้องประชุม จัดหาอาหาร เครือ่ งดื่มให้แขกผู้ใหญ่ที่มาติดต่อ และดูแลอานวย
ความสะดวกให้ผรู้ ่วมประชุม รวมทั้งจัดเก็บและดูแลความสะอาดเรียบร้อยหลังเลิกประชุม
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. นำงทองสุขตำ ยิ้มอิ่ม
ลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง แม่บ้าน มีหน้าที่รบั ผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ทาความสะอาดสถานทีป่ ฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานฯ (ปัด กวาด เช็ด ถู ล้างห้องน้า)
๒. รดน้าต้นไม้ทุกวัน
๓. เปิด – ปิด ประตูสานักงาน
๔. จัดเตรียมห้องประชุม เสริฟน้า เสริฟกาแฟ ให้แขกผู้ใหญ่ที่มาติดต่อ และดูแลอานวยความสะดวก
ให้ผรู้ ่วมประชุม รวมทัง้ จัดเก็บและดูแลความสะอาดเรียบร้อยหลังเลิกประชุม
๕. ช่วยรับโทรศัพท์ รับหนังสือจากหน่วยงานราชการ และจากหน่วยงานต่างๆ ทีม่ าส่ง เมื่อเจ้าหน้าที่
ในศูนย์ประสานงานฯ ไปราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

*********************************

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
*******************
1. นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ความยากคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ กากับ ตรวจสอบและบังคับบัญชาบุคลากรกลุ่มบริหาร
งานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ดังนี้
๑. ดาเนินการด้านบริหารงานบุคคล ให้ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รบั ผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่น
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบัตงิ านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของผู้เรียน
๕. วินิจฉัย แก้ปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
๖. ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
๗. กากับดูแลงานธุรการ กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และงาน กศจ.
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
8. การสารวจความต้องการ ความจาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม
9. การกาหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและวางแผนพัฒนา
10. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
11. การจัดทาหลักสูตร/สื่อ/เอกสาร/ชุดฝึกอบรม สาหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
12. การจัดทาหลักสูตร เอกสารการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่/
แต่งตั้งใหม่
13. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทุนองค์กรต่างประเทศ
14. การพัฒนาศักยภาพบุคคล (ID PLAN)
15. การพัฒนาวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การจัดทาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่องค์กรกลางกาหนด
17. การดาเนินการเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
18. การติดตามประเมินผลส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจา

19. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
20. การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
21. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โดยระบบ e – Training
22. การจัดทาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้เงินงบประมาณจากงบพัฒนาบุคลากรส่วนของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
23. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “เข็มคุรุสดุด”ี และครูอาวุโส “ครูดีในดวงใจ” ,ครูผสู้ อนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา ฯลฯ
24. การพิจารณาสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลเพื่อรับ
รางวัลต่าง ๆ
25. การพัฒนาข้าราชการครูที่ไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรงวิชาเอก
26. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๒7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางจันทิมา เทศนา ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. นางจันทิมา เทศนา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัตหิ น้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีหน้าที่และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
๒. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว
๓. การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
๔. การเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาทีม่ ิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ(ว่าง)เป็นตาแหน่ง
พนักงานราชการ
๕. การบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รบั จัดสรร
๖. งานตัดโอนอัตรากาลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจา
๗. การประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๘. การวางแผนบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
จาแนกรายสถานศึกษา
๙. การจัดตัง้ อัตรากาลังใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี
๑๐. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
๑๑. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๑๒. การปรับปรุงตาแหน่งว่างข้าราชการครูให้สูงขึ้นหรือต่าลงตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๑๓. การขอเปลี่ยนสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา กรณีตาแหน่งว่าง
๑๔. การบันทึกข้อมูลการจัดชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๖ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
๑๕. การจัดทาแผนอัตรากาลังครู (๑๐ มิถุนายน ของทุกปี) ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
๑๖. การจัดทาแผนอัตรากาลังครูตามมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
๑๗. ควบคุมการใช้ตาแหน่งลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานราชการ
๑๘. ตรวจสอบจาแนกตาแหน่งว่าง/มีคนครองและจัดทาทะเบียนคุมอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัด
๑๙. การยุบเลิกตาแหน่งว่าง จากการเกษียณอายุราชการ ตามมติคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ (คปร.)
20. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
20.๑ สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชี่ยวชาญ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชานาญการพิเศษ
(๔) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชี่ยวชาญ
(๕) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชานาญการพิเศษ
20.๒ สายงานบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๓) ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๔) ผู้อานวยการชานาญการ
(๕) รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๖) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๗) รองผู้อานวยการชานาญการ
21. ปฏิบัติงาน กศจ. ฉะเชิงเทรา,กศจ.สมุทรปราการ และ อกศจ. ทุกคณะ
- รวบรวมข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
- ประสานงาน ควบคุม และรวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอ กศจ.ฉะเชิงเทรา และ
กศจ.สมุทรปราการ
- จัดทาระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอ กศจ.ฉะเชิงเทรา และ กศจ.สมุทรปราการ
- เข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุม
22. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
23. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
24. การคัดเลือกเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ นักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
25. การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู
ให้นักเรียน
26. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
27. การขอใช้บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

28. การรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
29. การเลือ่ นและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
30. การให้โอนและรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
31. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
32. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางจันทิมา เทศนา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นายส่งเสริม ช่วยทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. นายส่งเสริม ช่วยทอง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบตั ิการ
มีหน้าที่และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. สายงานการสอน วิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ครูเชี่ยวชาญ
(๓) ครูชานาญการพิเศษ
(๔) ครูชานาญการ
2. สายงานนิเทศการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(๓) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(๔) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
3. จัดทาทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในสายงาน
บริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอนและสายงานนิเทศการศึกษา
4. การคานวณเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
6. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
7. การคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
8. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
9. การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
10. การรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
11. การให้โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
12. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นทีม่ ิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นายส่งเสริม ช่วยทอง ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางจันทิมา เทศนา ปฏิบัตหิ น้าที่แทน

4. นางอังค์ริสา เขียวจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีปกติ/กรณีพเิ ศษ และเพิม่ เติมที่ได้รบั จัดสรรจาก สพฐ.
๒. การสารวจและจัดทาข้อมูลจานวนและฐานอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน ของทุกปี
๓. การดาเนินการขออนุมัตจิ ัดสรรโควตาและวงเงินเลื่องขั้นเงินเดือน
๔. จัดทาคาสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ทุกกรณี
๖. การเลื่อนเงินเดือนกรณีลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
๗. การรับเงินรางวัลประจาปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. การรับเงินตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. การรับเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ในสานักงาน
๑๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๑๒. การจัดทาบัญชีถือจ่ายชั่วคราวข้าราชการ
๑๓. การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปีข้าราชการ
๑๔. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเพิม่ เติมข้าราชการ
๑๕. การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ ข้ามหน่วยเบิก
๑๖. ตรวจสอบ และควบคุมบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน
๑๗. การจัดทาข้อมูลรายบุคคล P-OBEC (งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ)
๑๘. การขออนุญาต การลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทาการ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
๑9. การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจา
๒0. การจัดทาบัญชีถือจ่ายชั่วคราวลูกจ้างประจา
21. การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปีลูกจ้างประจา
22. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติมลูกจ้างประจา
23. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาปี
24. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิม่ เติมระหว่างปีและเงินประจาตาแหน่ง
25. รายงานข้อมูลเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
26. รายงานการจัดทาทะเบียนตาแหน่งและบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ
27. ตรวจสอบและควบคุมบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจาให้เป็นปัจจุบัน
28. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
29. การจัดสรรเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
30. การจัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
31. การจัดทาทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
32. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

33. การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
34. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
35. การขออนุญาตลาอุปสมบท
36. การดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
37. การดาเนินการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
38. การจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการบานาญ
39. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
40. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ นางอังค์ริสา เขียวจันทร์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ปฏิบัติหน้าที่แทน

5. นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีก่ ลุม่ งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การจัดทาทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิคส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การจัดทาข้อมูลรายบุคคล P-OBEC (งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ)
๓. การบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาล) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
๔. การจัดทา ควบคุม เก็บรักษา แก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
๕. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗
๖. การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
๗. การรับ-ส่งทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีย้ายระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือส่วนราชการอื่น ๆ
๘. การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจา
๙. การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
๑๐. บันทึกการลาประจาปีของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่/ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ผู้อานวยการโรงเรียน/ลูกจ้างประจา
๑๑. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
๑๒. กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างของส่วนราชการ (กสจ.)
๑๓. การสารวจวันลาในรอบปีงบประมาณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
๑๔. การขอเพิ่มวุฒิและเงินเดือนให้ได้รบั ตามวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๕. การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๗. พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมข้อมูลการบริหารงานบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
๑๘. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
๒๐. การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
๒๑. การประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
๒๒. การประเมินผลงานสูงกว่า ๑ ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
๒๓. การคัดเลือกเพือ่ เลื่อนตาแหน่งระดับควบ
๒๔. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
๒๕. การปรับประดับชั้นงานลูกจ้างประจา
๒๖. การดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพืน้ ที่การศึกษา
๒๗. การเลิกจ้างและการอนุญาตการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒๘. การทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
๒๙. การลงนามแบบขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน
๓๐. การอนุญาตการลาออกของพนักงานราชการ
๓๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๓๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางอังค์รสิ า เขียวจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

6. นางสาวคนึงนิจ น่วมเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. การสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ดารงตาแหน่งครู
๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติ
4. การขอพระราชทานเพลิงศพ
5. การย้ายและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสอบแข่งขันได้
6. การนารายชื่อผูส้ อบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผูส้ อบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
7. การดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
8. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. งานรับสมัครสมาชิก กสจ.
10. งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
11. การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นทีม่ ิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวคนึงนิจ น่วมเจริญ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นายส่งเสริม ช่วยทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

7. นางสาวพีรดา นิยมพานิช
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่ธุรการ ในกลุม่ งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
๒. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตัง้ ให้มหี รือ
เลื่อนวิทยฐานะ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตไปราชการ
๔. การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ
๕. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๖. การจัดหาและจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรมและ
สัมมนา ณ หน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ
๗. การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวพีรดา นิยมพานิช ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ปฏิบัติหน้าที่แทน

8. นางสาวทิพรัตน์ ทองสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่พมิ พ์ดีด มีหน้าที่ และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. การดาเนินงานเบิกจ่ายพัสดุ ตรวจสอบเสนอซ่อมบารุงครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม
๒. การจัดทาทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รับ – ส่งแฟ้มประวัติ ก.พ. ๗ และ ก.ค.ศ. ๑๖
๔. การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจา
๕. การพิมพ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจา
6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การจัดสรรเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
8. การจัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9. การจัดทาทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11. การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวทิพรัตน์ ทองสุข ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ปฏิบัตหิ น้าที่แทน

9. นางสาวนภัส ธรรมไพศาล
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้รกั ษาการในตาแหน่ง
2. การแต่งตั้งผู้รกั ษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
3. การแต่งตั้งผู้รกั ษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ออกหนังสือรับรองเงินเดือน /ข้าราชการ / การค้าประกัน
6. การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ.๗ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวนภัส ธรรมไพศาล ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาวคะนึงนิจ น่วมเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน

10. นางสาวเบญจวรรณ ภูมี
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดาเนินการรับ-ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. การลาป่วย ลากิจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๓. การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
๔. รายงานการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไปต่างเขต
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางวรัชยา ปิ่นสุรรรณ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวคนึงนิจ น่วมเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน

11. นายวรพงษ์ ครุฑปราการ
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ รับผิดชอบงานดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีความชานาญงานและประสบการณ์สงู เกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ โดย
ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน กาหนดแผนงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ กากับ
ให้คาปรึกษาบุคลากรในงาน แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๑. ตรวจสอบ กากับ เสนอแนะ ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
๒. ร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๓. การตีความวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
๔. การทานิติกรรม หรือเอกสารที่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
๕. การดาเนินคดี
๖. การให้ความเห็นและตอบข้อหารือปัญหาต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
๗. การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนดาเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การสั่งพักราชการ การสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานผลการดาเนินการทางวินัย
๘. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานการศึกษา หรือคณะกรรมการต่าง ๆ
๑๐. การส่งคาขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นายวรพงษ์ ครุฑปราการ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นายพิทักษ์ เทพกุญชร ปฏิบัติหน้าที่แทน

12. นายพิทกั ษ์ เทพกุญชร
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติราชการงานวินัยและนิติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์หรือผูป้ ฏิบัติงานระดับต้น
เกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ ที่มีลกั ษณะงานยาก ภายใต้การกากับ ตารวจสอบ หรือแนะนาของหัวหน้างาน
๑. ร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๒. การตีความวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
๓. การทานิติกรรม หรือเอกสารที่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
๔. การดาเนินคดี
๕. การให้ความเห็นและตอบข้อหารือปัญหาต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
๖. การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดาเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การสั่งพักราชการ
การสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการดาเนินการทางวินัย

๗. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๘. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานสถานศึกษา หรือคณะกรรมการต่าง ๆ
๙. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่นายพิทักษ์ เทพกุญชร ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นายวรพงษ์ ครุฑปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

************************************

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
*****************
1. นางสาวนภาพร สะมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุม่ นโยบายและแผน มีหน้าที่และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงาน ควบคุม กากับการปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรการ กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงาน
นโยบายและแผน กลุม่ งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ประสานและจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนของหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. พัฒนางานในกลุม่ นโยบายและแผนให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
๔. จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. วิเคราะห์ วิจัยตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖. วิเคราะห์งานการกระจายอานาจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗. วิเคราะห์ วิจัยการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๘. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิคส์การติดตามประเมินผล
๑๐. ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
๑๑. วิเคราะห์งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
๑๒. เผยแพร่งานกลุม่ นโยบายและแผนสูส่ าธารณชน
๑๓. ศึกษา วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
๑๔. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของการจัดทาแผน งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ การติดตามประเมินผลและเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๑5. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจาปี งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
- ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดเสียหาย
และประสบอุบัติภัย /อุทกภัย /วาตภัย
- งบตามนโยบายรัฐบาล
16. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจาปี งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
17. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจาปี งบเงินอุดหนุน
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
18. การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
19. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
20. การขอใช้เงินเหลือจ่าย
21. การจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี
22. รายงานผลการบริหารงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามเว็บไซต์ทสี่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
23. การขออนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
25. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
26. ร่วมศึกษา วิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษา
27. ร่วมศึกษา วิเคราะห์จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีกบั จังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
28. จัดทาแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
29. ศึกษา วิเคราะห์การขอจัดตัง้ ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. ศึกษา วิเคราะห์การขอขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. ศึกษา วิเคราะห์การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. ร่วมศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
33. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจาปี งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
34. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35. จัดสรรงบประมาณที่ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
37. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
38. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวนภาพร สะมัน ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ เป็นผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทน

2. ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่และปฏิบัตงิ านดังนี้
๑. รับ – ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กาหนด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มทราบ
๒. ตรวจสอบและควบคุมการรับ – ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน
๓. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และกลุม่ งานภายในกลุม่ นโยบายและแผน หน่วยงาน
และสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุม่
๔. จัดทารายละเอียดข้อมูล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน
5. จัดทาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
ในส่วนของกลุม่ นโยบายและแผน
6. ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบารุง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุม่ นโยบาย
และแผน
7. จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. วิเคราะห์โปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ทุกโปรแกรม
9. วางแผนการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
10. วิเคราะห์จัดทาตารางเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11. จัดทาและพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศให้ทนั สมัยและพร้อมใช้งาน
12. จัดทาและให้การฝึกอบรมโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management
Center, GIS, School For Web, B-OBEC, M-OBEC ,E-mis (โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ และภาพรวมของ
สพม.๖)
13. ควบคุมระบบโปรแกรม Database Server
14. จัดทา พัฒนา ควบคุมระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัตกิ ารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๖ และระดับศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียน
15. อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และระบบสารสนเทศ
16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์และกากับดูแลระบบเครือข่าย
School For Web
๑7. ซ่อมบารุงและติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
๑8. ส่งรายงานตรวจสอบประเมินผลโครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบการส่งบันทึกข้อมูลเร่งด่วนผ่านทางเว็บไซต์ (DATA ON WEB)
๑9. การจัดทารายงานข้อมูลสถิติเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศสูส่ าธารณชน บุคคล
และส่วนราชการอื่น ๆ
20. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. ร่วม ศึกษา วิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษา
22. ร่วมศึกษา วิเคราะห์จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีกบั จังหวัด
สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

23. การจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และรายงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติประจาปี
- ติดตามงานตามตัวชี้วัดจากผู้รบั ผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดให้มีการ
ดาเนินงานตามที่ได้กาหนด
- รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mes)
24. การจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
25. การตรวจติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ.
๒6. การตรวจติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
27. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
28. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
29. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
30. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้มอบหมาย
ให้ นางสาวนภาพร สะมัน เป็นผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
*************
๑. นายวัชระธรรม จอมสืบ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) หัวกลุม่ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา และประสานงาน ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุม่ นิเทศฯ ทั้งงานปกติและงานเร่งด่วน ให้ปฏิบัติงานได้ทันตามกาหนดเวลาและมี
ประสิทธิภาพ
๓. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย
การบริหาร การเรียนการสอน และการบริการทางการศึกษา
๔. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๖. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
๗. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบการนิเทศ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุม่ สาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๙. งานโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบล
๑๐. งานโรงเรียน ICU
๑๑. งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๑๒. งานโรงเรียนประชารัฐ
๑๓. งานสิ่งแวดล้อมศึกษา
๑๔. งานโครงการอาเซียนศึกษา
๑๕. งานภาษาที่ ๒ ภาษาอาเซียน
๑๖. งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๗. นิเทศ ติดตาม และพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
๑๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสหวิทยาเขตพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
กลุ่มสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ และโรงเรียนในทุกสหวิทยาเขต
๑๙. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยม สหวิทยาเขต และศูนย์การเรียนรู้
๒๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นายวัชระธรรม จอมสืบ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้มอบหมายให้
นางสาวสุปราณี สงวนงาม ปฏิบัติหน้าที่แทน

2. นางสาวสุปราณี สงวนงาม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการศึกษา
- รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีผจู้ ัดทาแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทุกด้าน
- เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ
- เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนสือ่ ความ
- บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
- ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
- จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
- เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
- วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทงั้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
- ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียน

๕. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์) โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสหวิทยาเขตดัดดรุณี
๗. งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (การจัดการเรียนรูส้ ู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑)
๘. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ ระบบ
๙. งานโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๐. งานบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางสาวสุปราณี สงวนงาม ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นายณภัทร ศรีละมัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. นายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๔. พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่าย
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๘. จัดทากรอบสาระการเรียนรูห้ ลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ ประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก
การวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน
๑๑. งานนักเรียนพิการเรียนรวม
๑๒. งานหลักสูตรวิชาชีพ/ทวิศึกษา
๑๓. งานโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
๑๔. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสรุปรายงานผล
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
๑๕. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนารูปแบบการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑๖. งานระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๗. งานโรงเรียน Education Hub
๑๘. งานโรงเรียนคู่พฒ
ั นา
๑๙. นิเทศ ติดตาม และพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
๒๐. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่นายณภัทร ศรีละมัย ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวสุปราณี สงวนงาม ปฏิบัติหน้าที่แทน

4. นางสาวทัดดาว ผิวผัน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตั ิงาน
ทาหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าทีร่ ับและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุม่ และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานกับกลุม่ อื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุม่
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
๗. รับผิดชอบงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานธุรการรับ – ส่งงาน
- การตรวจแฟ้มเสนอเซ็น แบ่งตามกลุ่มงาน
- ดูแล ติดตามการแจกหนังสือ/เอกสารกับศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบ
- งานยกเลิก/จาหน่าย/ทาลายหนังสือราชการ
- การดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องกลุม่ นิเทศฯ
- ทาบันทึกและบัญชีคุมการขออนุญาตไปราชการและการลาทุกประเภทของศึกษานิเทศก์
- ควบคุมบันทึกการออกเลขเอกสารที่ศึกษานิเทศก์จัดทาขึ้นประจาปี
๘. การจัดทา ๕ ส.
๙. การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐. งานระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
๑๑. งานดาเนินการประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษา
๑๒. ความรับผิดชอบแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๓. งานผู้ช่วยเลขา ก.ต.ป.น.

๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่นางสาวทัดดาว ผิวผัน ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นายวัชระธรรม จอมสืบ ปฏิบัติหน้าที่แทน

(ว่าง)
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ศึกษาความต้องการสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ดาเนินการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสือ่ ต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๗. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๘. วิจัยเพื่อพัฒนาสือ่ ต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สอื่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๐. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา (สาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม และสาระประวัติศาสตร์) โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนารูปแบบการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและสาระประวัติศาสตร์)
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑๒. งานติดตามจุดเน้น
๑๓. งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. งานโครงการวิถีพุทธ
๑๕. งานโรงเรียนสุจริต
๑๖. งานโรงเรียนประถมศึกษา
๑๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์
๑๘. งานห้องสมุด
๑๙. งานการศึกษาปฐมวัย
๒๐. งานโรงเรียนคุณธรรม
๒๑. งานประเมินคุณภาพระดับชาติ (การสอบ NT ชั้น ป.๓ การสอบการอ่านชั้น ป.๑)

(ว่าง)
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๓. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา
๔. ประสานงานกับสถานศึกษาทีม่ ีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษา
ต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๕. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกาหนด
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๖. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ของแต่ละ
หน่วยงาน
๘. ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๙. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
นาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๑. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒. งานโครงการ STEM Education
๑๓. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน, โภชนาการในสถานศึกษา
๑๔. นิเทศ ติดตาม และพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑๖. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการและวิทยปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
*****************
๑. นายวรวุฒิ รัตนบริรกั ษ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลงานของกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย งานส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น ให้สามารถ
จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ ีความสามารถพิเศษ งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานประสานและการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
รวม ทั้งระบบดูช่วยเหลือนักเรียน งานดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา
และการวัฒนธรรม งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สงิ่ แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น งานประสานและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. วางแผนระบบการทางาน มอบหน้าที่ให้ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ และคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่องานนั้น
๓. พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบตั ิราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการฯ และผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖
๔ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดจนดูแลเครือ่ งมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้อยู่ ในสภาพพร้อม
ใช้งานและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ประสานกับโรงเรียนในสังกัด หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เพื่อให้งานในกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๗. งานการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๘. งานจัดการศึกษาสาหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
๙. โครงการเด็กดีมีทเี่ รียน
๑๐. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
๑๑. โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ
12. งานการรับนักเรียน

13. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพ้นฐาน
14. งานส่งเสริมเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ
๑5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้มอบหมายให้
นางนันทนา อนันตรกิตติ ปฏิบัติหน้าที่แทน

2. นางนันทนา อนันตรกิตติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพือ่ การศึกษานักเรียน
๒. งานกองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๓. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
๔. งานส่งเสริมพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การดาเนินงานของมูลนิธสิ ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางนันทนา อนันตรกิตติ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้มอบหมายให้
นางอุไรวรรณ อินทะสะ ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. นางอุไรวรรณ อินทะสะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. งานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๔. งานความมั่นคงของชาติ
๕. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
๖. งานสภานักเรียน ส่งเสริมพัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา
๗. งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. การดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
10. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

11. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา
และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
12. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
13. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
14. การดาเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
15. การดาเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16. งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
18. งานลูกเสือช่อสะอาด (ป.ป.ช.)/ ลูกเสืออาสา ก.ก.ต.
1๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางอุไรวรรณ อินทะสะ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นางนันทนา อนันตรกิตติ ปฏิบัติหน้าที่แทน

4. นายธนภัทร คาสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. การจัดการศึกษาเด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
๓. การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
๔. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
๕. การแก้ปญ
ั หาเด็กตกหล่น เด็กกลุม่ เสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6. งานการจัดศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และของพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
7. งานการรับนักเรียน
8. การจาหน่ายนักเรียน
13. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
9. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ัญ ญาท้องถิ่น
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่นางอนัญญา พวงพุก ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นางอารี คาไกร ปฏิบัติหน้าที่แทน

๕. นายนคร เทพกุญชร
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
1. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
- การซือ้ แบบพิมพ์
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่องเที่ยว
งานอดิเรกต่างๆ
4. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา และงานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่นายนคร เทพกุญชร ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นางสาวชลิดา พุ่มประเสริฐป ฏิบัติหน้าที่แทน

6. นางสาวชลิดา พุ่มประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ระบบงานรับ – ส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณของกลุม่
2. การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- การให้อนุญาตสานักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มคี วามจาเป็น ไม่สามารถเรียน
ในระบบได้
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
- งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถานบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกาหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3. งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
4. งานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ของหน่วยงานต่างๆ
5. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
6. งานวิเทศสัมพันธ์ และงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวชลิดา พุ่มประเสริฐ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้
นายนคร เทพกุญชร ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
*********************
๑. นางกัญจนา เทพสัตรา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ านดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลงานของกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย งานบริหาร
การเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารงานสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่
นโยบาย โดยให้คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ของงานทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ
๒. วางระบบการทางาน มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างในกลุม่ บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และคานึงถึงผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดต่องานนั้น โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็น
ในการปฏิบัตริ าชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้องก่อนเสนอ
รองผู้อานวยการฯ และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔. ควบคุม เร่งรัด กากับ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
๕. ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุม่ บริหาร
งานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖. ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัด และกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ เพื่อให้งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน งานบริหาร งานบัญชี
งานบริหารงานพัสดุและงานบริหารงานสินทรัพย์
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
๙. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินจากระบบ GFMIS ก่อนทาการปลดบล็อก
๑๐. ดาเนินการตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานในระบบ GFMIS
๑๑. ดาเนินการเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจา เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๒. ดาเนินการเบิกค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๓. รับผิดชอบดูแลโปรแกรม E-money การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ ประจาเดือน
การจัดทารายละเอียดการรับ-จ่ายประจาเดือนตามโปรแกรม
๑๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน กบข.
๑๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน กสจ.
๑๖. จัดทารายละเอียดการหักเงินเพื่อชาระหนี้บุคคลที่ ๓ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
สรุปการโอนเงินให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาและการชาระหนี้บุคคลที่ ๓
๑๗. จัดทาแบบ ภงด.๑ ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา

๑๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด
๑๙. ดาเนินการขอเปิดบัญชี ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสัง่ จ่ายเช็คเงินฝากธนาคาร
๒๐. ดาเนินการและควบคุมการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดิน
ทุกประเภท
๒๑. ดาเนินการและควบคุมการจัดทาทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางกัญจนา เทพสัตรา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ านดังนี้
๑. ดาเนินการจัดทาเงินยืมทดรองราชการ เงินยืมราชการ จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินทดรองราชการ ทุกแผนงาน/โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๒. ดาเนินการเร่งรัด ติดตามการส่งใช้เงินยืมราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ
๓. ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัตเิ บิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่าย
ในการประชุม การอบรม สัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาหลักฐานขอรับเงินและบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกและถึงแก่กรรม
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพให้แก่ข้าราชการบานาญ
๖. จัดทาหลักฐานการหมดสิทธิ์การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ กรณีข้าราชการบานาญ
ถึงแก่กรรมส่งกรมบัญชีกลาง
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการหักเงินชาระหนีบ้ ุคคลที่ ๓ (สรจ.๖) ของข้าราชการบานาญประจาเดือน
ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. ดาเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือนของข้าราชการครู ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
ที่เสียชีวิต
๙. ดาเนินการเบิกบาเหน็จตกทอดทายาทของข้าราชการครู ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
๑๐. ดาเนินการเบิกเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก โครงการ
เกษียณก่อนกาหนด และถึงแก่กรรม
๑๑. ดาเนินการจัดทาเอกสารการกูเ้ งินบาเหน็จค้าประกันของข้าราชการบานาญ
๑๒. ดาเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติ,ที่อยู่ ,เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอน รับ-ย้าย
ของข้าราชการบานาญในระบบ e-pension
๑๓. จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายประจาปีให้แก่ข้าราชการบานาญ
๑๔. ดาเนินการรับ – จ่าย เงินสด และออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
๑๕. นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณ(เบิกเกินส่งคืน) เงินนอกงบประมาณ (เงินประกันสัญญา
และรายได้สถานศึกษา) นาเงินส่งคลังจังหวัดและนาฝากธนาคาร
๑๖. จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๑๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับฝากเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา

๑๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา
๑๙. จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และเงินรายได้สถานศึกษา
๒๐. จัดทางบหน้ารายละเอียดประกอบการวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๒๑. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๒๒. ให้คาปรึกษา แนะนาในส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ
และโรงเรียนในสังกัด
๒๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางณัฐินี บุญสถาพรพงษ์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางอรัญญา พูลเกษม ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. นางอรัญญา พูลเกษม
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบตั กิ าร
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ การดาเนินงานและตรวจสอบงานของเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ก่อนเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
๒. ดาเนินการวางแผน เร่งรัด ควบคุมการดาเนินงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี
๓. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการก่อหนีผ้ ูกพัน
๔. ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และรายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๕. รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
๖. จัดทาทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสัญญาซือ้ ขาย-สัญญาจ้าง
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e-GP
๘. จัดทาใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้าง การก่อหนีผ้ ูกพัน (PO) การตรวจรับ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS
๙. ดาเนินการจัดทาเอกสารการจัดซือ้ -จัดจ้าง ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบลงทุน และ
เงินอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๖ และของโรงเรียนในสังกัด
๑๐. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชารุด
และประสบภัยของโรงเรียนในสังกัด
๑๑. ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุม
งานก่อสร้าง
๑๒. ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตรวจสอบเอกสารขอเบิกค่าจ้างเหมาบริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๑๓. ดาเนินการตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่าเช่าที่ดินวัดร้างของโรงเรียนในสังกัด
๑๔. สร้างรหัสสินทรัพย์ถาวรและบันทึกล้างบัญชีพกั สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
๑๕. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนครุภัณฑ์

๑๖. ดาเนินการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี และตีราคาทรัพย์สินของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๑๗. ควบคุมและจัดทาทะเบียนคุมการยืมการส่งคืนพัสดุให้เป็นไปตามกาหนด
๑๘. ดาเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทุกแผนงาน/โครงการ
๑๙. ให้คาปรึกษา แนะนาในการบริหารพัสดุ ที่ราชพัสดุและอื่น ๆ แก่โรงเรียนในสังกัดและ
ข้าราชการในสังกัด
๒๐. ดาเนินการตรวจสอบและควบคุมการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
๒๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ
๒๒. ดาเนินการรื้อถอนอาคารเรียน และสิง่ ปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
๒๓. ดาเนินการเกี่ยวกับขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทุกรายการ
๒๔. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๒๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางอรัญญา พูลเกษม ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวฐิติมา เตียวหยิน ปฏิบัตหิ น้าที่แทน

4. นางสาวฐิติมา เตียวหยิน
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่รบั ผิดชอบ และปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าวัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๒. ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตรวจสอบเอกสารขอเบิกค่าจ้างเหมาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๓. ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๔. จัดทาใบสั่งซือ้ /สัง่ จ้าง การก่อหนี้ผกู พัน (PO) การตรวจรับ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS
๕. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP
๖. ดาเนินการตรวจสอบและจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และทะเบียนคุมข้อมูลผู้ขาย
๗. ดาเนินการจัดทาเอกสารและขอเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๘. จัดทาแบบ ภงด. ๑ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง
ชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๙. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนครุภัณฑ์
๑๐. ควบคุมและจัดทาทะเบียนคุมการยืมการส่งคืนพัสดุให้เป็นไปตามกาหนด
๑๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ
๑๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างทีร่ าชพัสดุ
๑๓. ดาเนินการเกี่ยวกับขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทุกรายการ
๑๔. จัดทางบหน้ารายละเอียดประกอบการวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๑๕. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่นางสาวฐิติมา เตียวหยิน ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางอรัญญา พูลเกษม ปฏิบัติหน้าที่แทน

5. นายกฤษฎา แจ่มทิม
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาหลักฐานขอรับเงินและบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกและถึงแก่กรรม
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพให้แก่ข้าราชการบานาญ
๓. จัดทาหลักฐานการหมดสิทธิ์การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ กรณีข้าราชการบานาญ
ถึงแก่กรรมส่งกรมบัญชีกลาง
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการหักเงินชาระหนีบ้ ุคคลที่ ๓ (สรจ.๖) ของข้าราชการบานาญประจาเดือน
ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ดาเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษ ๓ เดือนของข้าราชการครู ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
ที่เสียชีวิต
๖. ดาเนินการเบิกบาเหน็จตกทอดทายาทของข้าราชการครู ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
๗. ดาเนินการเบิกเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก โครงการ
เกษียณก่อนกาหนด และถึงแก่กรรม
๘. ดาเนินการจัดทาเอกสารการกูเ้ งินบาเหน็จค้าประกันของข้าราชการบานาญ
๙. ดาเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติ,ที่อยู่ ,เลขบัญชีเงินฝากธนาคารและการโอน-รับย้าย
ของข้าราชการบานาญในระบบ e-pension
๑๐. จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายประจาปีให้แก่ข้าราชการบานาญ
๑๑. แจ้งยอดรายการอนุมัตเิ งินประจางวดทุกแผนงาน/โครงการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
และโรงเรียนในสังกัด
๑๒. บันทึกข้อมูลโปรแกรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑๓. ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัตเิ บิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่าย
ในการประชุม การอบรม สัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
และโรงเรียนในสังกัด
๑๔. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นายกฤษฎา แจ่มทิม ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนา ปฏิบัติหน้าที่แทน

6. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
๒. จัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ข้าราชการบานาญ
๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานราชการ
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู เพื่อทาหน้าที่ธุรการ
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรงและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๘. จัดทารายละเอียดสรุปการรับ-จ่าย พร้อมการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครู โครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ,บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพือ่ ทาหน้าที่ธรุ การ และนักการภารโรง
๙. จัดทารายละเอียดการนาส่งเงินประกันสังคมค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครู โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ,บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทาหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง
๑๐. จัดทาแบบ ภงด. ๑ก (พิเศษ) และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของพนักงาน
ราชการ,ครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทาหน้าที่ธรุ การ และ
นักการภารโรง
๑๑. จัดทาหนังสือรับรองค่าตอบแทนพนักงานราชการและครูอัตราจ้างทุกแผนงาน/โครงการ
๑๒. จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
๑๓. จัดทางบหน้า รายละเอียด ประกอบการวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
๑๔. จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๑๕. ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
๑๖. นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณ(เบิกเกินส่งคืน) เงินนอกงบประมาณ (เงินประกันสัญญา
และรายได้สถานศึกษา) นาเงินส่งคลังจังหวัดและนาฝากธนาคาร
๑๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับฝากเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา
๑๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา
๑๙. จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และเงินรายได้สถานศึกษา
๒๐. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวสุพิชฌาย์ ทองแก้ว ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาวรัชนี บุญมาเลิศ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๗. นางสาวรัชนี บุญมาเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูโครงการห้องเรียนพิเศษ (Lab boy)
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูประจาพักนอนและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างเหมาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจนั ทร์ประดิษฐ์ฯ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนจ้างบุคลากรของโรงเรียนอื่น
ในลักษณะเดียวกัน
๗. ดาเนินการจัดทารายละเอียดสรุปการรับ-จ่าย พร้อมการโอนเงินค่าตอบแทนครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ,
ครูรายเดือนโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,ครูโครงการห้องเรียนพิเศษ (Lab boy),
ครูประจาพักนอน ครูปฏิบัตงิ านในโรงเรียนโครงการพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และค่าจ้างเหมา
บุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
๘. ดาเนินการจัดทารายละเอียดการนาส่งเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูรายเดือน
โครงการแก้ปญ
ั หาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,ครูโครงการห้องเรียนพิเศษ (Lab boy),ครูประจาพักนอน
ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และค่าจ้างเหมาบุคลากรของโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
๙. จัดทาแบบ ภงด. ๑ ก(พิเศษ) และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ,ครูรายเดือนโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,ครูโครงการห้องเรียนพิเศษ (Lab boy),
ครูประจาพักนอน ครูปฏิบัตงิ านในโรงเรียนโครงการพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และค่าจ้างเหมา
บุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
10. จัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และข้าราชการบานาญ
11. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
12. จัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
13. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
๑4. ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียนปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคเรียน
๑5. ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินค่าวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม

๑6. ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
๑7. ดาเนินการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดิน
(เฉพาะเงินฝากธนาคาร)
๑8. ดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๑9. จัดทารายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีผมู้ ีสทิ ธิรับเงินและโรงเรียนในสังกัดพร้อมทัง้ แจ้ง
การโอนเงินให้แก่ผมู้ ีสิทธิรับเงินทราบ
20. ตรวจสอบและแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มสี ิทธิ์ต่อไป
21. รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน
ประจาวัน เสนอผู้บงั คับบัญชา และส่งมอบเอกสารให้งานบัญชี
22. จัดทาทะเบียนคุมงานที่เกี่ยวข้อง
23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวรัชนี บุญมาเลิศ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน

8. นางสาวสุมนรัตน์ สุทธิศนั สนีย์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่รบั ผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑. ตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
๒. ตรวจสอบหลักฐานขออนุมัตเิ บิกเงินอุดหนุน จัดทารายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนต่าง ๆ
ของโรงเรียนในสังกัด
๓. รวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด กรณีที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัด
๔. ดาเนินการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสารวจความต้องการ
การใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการจัดสรรไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ดาเนินการลงรับหนังสือราชการ นาลงทะเบียนตามระบบงานสารบรรณ และนาส่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบในกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๖. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนแปลงบ้านเช่า ต่อสัญญาเช่า
ของผู้มสี ิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการในสังกัด
๗. รายงานขอเงินจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านรายบุคคลประจาปีและรายงานของบประมาณ
เพิ่มเติม ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
๘. รายงานการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ แจ้งรายชื่อ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของเจ้าของบ้านเช่า
อัตราค่าเช่าและจานวนเงินค่าเช่าบ้านในรอบปีให้แก่ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
๙. แจ้งข้อมูลการโอนเงิน ขึ้นเว็บไซด์

๑๐. แจ้งเวียนหนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และแจ้งโรงเรียนในสังกัด
๑๑. จัดทาทะเบียนคุมงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวสุมนรัตน์ สุทธิศันสนีย์ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้ มอบหมายให้
นางสาวรัชนี บุญมาเลิศ ปฏิบัติหน้าที่แทน

9. นางสาวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนา
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑. แจ้งยอดรายการอนุมัติเงินประจางวดทุกแผนงาน/โครงการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
โรงเรียนในสังกัด
๒. จัดทาเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด
๓. จัดทารายงานเงินประจางวดส่วนจังหวัด
๔. จัดทารายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ทุกสิ้นเดือน และทุกสิ้นไตรมาส
๕. ดาเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงิน
เบิกแทนกัน แจ้งให้เจ้าของงบประมาณทราบ
๖. จัดทาเอกสารขออนุมัติและวางฎีกาขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน
๗. จัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๘. จัดทาทะเบียนคุมเลขที่เอกสารขอเบิกในระบบ GFMIS
๙. จัดทารายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานในระบบ GFMIS
๑๐. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานทางการเงิน เพื่อจัดทางบเดือน และเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ
๑๑. บันทึกการจ่ายชาระเงิน (ใบสาคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้) ในระบบ GFMIS
๑๒. จัดทารายงานการชาระเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ในระบบ GFMIS และแจ้งการโอนเงินพร้อมนาส่ง
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ขาย
๑๓. บันทึกปรับปรุงรหัสกิจกรรมย่อย และตรวจสอบรายงานการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสูก่ ิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS
๑๔. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานทางการเงิน เพือ่ จัดทางบเดือน และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
เพื่อการตรวจสอบ
๑๕. จัดทาทะเบียนคุมงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวนันท์นภัส อังคเรืองรัตนา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
มอบหมายให้ นางปวีณา พูลสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
************************************

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
************************
นางดวงดาว ศุขโภคา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และปฏิบัตงิ านดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย งานตรวจสอบการเงิน
และการบัญชี งานตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ นโยบาย โดยให้คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ของงานทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษา เป็นสาคัญ
๒. พิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน
๓. พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ควบคุม เร่งรัด กากับ ติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. ตรวจสอบ บังคับบัญชา ข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน วินิจฉัยสั่งการ ให้คาปรึกษา
แนะนา และแก้ปัญหาการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุม่ งานอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เพื่อให้งานในหน่วยตรวจสอบภายในดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๘. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัตงิ านในหน่วยตรวจสอบภายในทัง้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
๙. ดาเนินการรวบรวมและจัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี และอื่น ๆ
๑๐. ตรวจสอบ ติดตาม วินิจฉัย ให้คาปรึกษาแนะนา ความเหมาะสมในการบริหารงานและวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในทางการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และความน่าเชื่อถือด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์
๑๑. ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณงานการเงิน งานบัญชี และงานบริหารสินทรัพย์
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ตามระเบียบและแนวทางที่กาหนด

๑๒. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๑๓. ตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
๑๔. ควบคุม ดูแลการตรวจสอบ การดูแลทรัพย์สินกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์
การบารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
๑๕. ให้คาปรึกษาแนะนาผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และการปฏิบัตงิ านด้านการดาเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัด
๑๖. ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทัง้ การป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ
๑๗. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมทั้งรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘. รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๙. ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๒๐. ตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
๒๑. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหลหรือการทุจริตในทรัพย์สินหรือรายรับต่าง ๆ
ของทางราชการ
๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
๒๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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