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ค ำน ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 5 มาตรา39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2553มาตรา8 มาตรา 34 วรรคสองได้กําหนดให้
มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 9 กลุ่มและเพ่ิมเติม(ฉบับที2่) 
พ.ศ. 2561 เพิ่มกลุ่มกฎหมายและคดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือใน
การปฎิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขึ้นซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติ 
งานของแต่ละกลุ่มงาน ตามข้ันตอน ตามขอบข่ายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ที่สามารถนําไปถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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อ ำนำจหน้ำที่

อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
ให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
ความต้องการของท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ัง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา

(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และ สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
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(9) ดําเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา

(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะทํางานด้านการศึกษา

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอํานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
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(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการ
สื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆการ

ออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ

ดําเนินคดขีองรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
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(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่

ได้รับมอบหมาย
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(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด

เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย
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(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมอํีานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบอำนาจหน้าที่ใหก้ับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 

การมอบอำนาจหน้าที่ 



 

 

 

 

คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ 

และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2 ที่ 335/2564 



๑ 
 

 

     ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
       ท่ี 335/๒๕๖4   

      เรื่อง  ก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตฯ  
                                                      ............................................ 
                    เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๓๔ วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ว่ำด้วยกำรมีอ ำนำจในกำรส่ังกำร อนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำร
อื่นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  
                    จึงได้มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำส่ังท่ี  515/๒๕๖3  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3  
โดยมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำท่ีใหม่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร ดังรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังนี้ 
 
         ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      ส่ัง ณ วันท่ี   6   เดือนตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

(นายบูรพา   พรหมสิงห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
             ๑.  นายบูรพา  พรหมสิงห์  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี          
เขต  ๒  มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้   
                     ๑.  บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร   
                     ๒.  บริหำรรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี    
                     ๓.  บริหำรรำชกำรตำมค ำส่ังมอบอ ำนำจของกระทรวงศึกษำธิกำร   และเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
                   ๔.  บริหำรกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
                    ๕.  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๔๒   
   ๖.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  และส่วนรำชกำรอื่น ๆ   
เพื่อประโยชน์กับรำชกำรทุก ๆ ด้ำน   
                    ๗.  กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                    ๘.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
        ๑.) กำรปกครอง บังคับบัญชำ ก ำกับ และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  ดังนี้   
               ๑.  นายสมาน  บุญจะนะ   ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๒   รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้   
  ๑.๑  ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติรำชกำร แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ  กลุ่มบริหารงานบุคคล,                      
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     
                     ๑.๒  พิจำรณำเรื่องของเจ้ำหน้ำท่ีเสนอ และให้ควำมเห็นประกอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังกำร มติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนหลักกำรเหตุผล นโยบำยก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                    ๑.๓  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   
                    ๑.๔  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง    
                   ๑.๕  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ เพิ่มกำรมี        
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำน องค์กรอื่น   
  ๑.๖  ร่วมวำงแผน  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ                   
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๔๒   
                     ๑.๗  ตรวจเย่ียม นิเทศกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หรือศูนย์ประสำนงำน สถำนศึกษำต่ำง ๆ 
เพื่อเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                 
                     ๑.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
 
 
 
 



๓ 
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     ๒.  นายศุภชัย  โถบ ารุง  ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  
อุดรธำนี เขต ๒ รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้   
                  ๒.๑  ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติรำชกำร แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ๒.๒  พิจำรณำเรื่องของเจ้ำหน้ำท่ีเสนอ และให้ควำมเห็นประกอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังกำร มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหลักกำรเหตุผล นโยบำยก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                  ๒.๓  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒   
                  ๒.๔  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   
                  ๒.๕  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและเพิ่มกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำน องค์กรอื่น   
       ๒.๖  ร่วมวำงแผน  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๔๒   
                  ๒.๗ ตรวจเยี่ยม นิเทศกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หรือศูนย์ประสำนงำน สถำนศึกษำต่ำง ๆ 
เพื่อเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                 
                  ๒.๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
 
        ๓.  นายวิรยุทธ  ชัยดินี  ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
 เขต ๒ รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้   
                  ๓.๑  ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติรำชกำร แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ  กลุ่มอ านวยการ  , กลุ่มนโยบายและแผน 
และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ๓.๒  พิจำรณำเรื่องของเจ้ำหน้ำท่ีเสนอ และให้ควำมเห็นประกอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังกำร มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหลักกำรเหตุผล นโยบำยก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                 ๓.๓  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒   
                 ๓.๔  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   
                 ๓.๕  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ เพิ่มกำรมี ส่วน 
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำน องค์กรอื่น   
      ๓.๖  ร่วมวำงแผน  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๔๒   
                 ๓.๗ ตรวจเย่ียม นิเทศกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หรือศูนย์ประสำนงำน สถำนศึกษำต่ำง ๆ เพื่อ
เร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                 
                 ๓.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 



๔ 
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          ๒.)  อ ำนำจในกำรอนุญำต อนุมัติ  ตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดมอบให้ รองผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ อนุญำต อนุมัติ  ให้กลุ่มท่ีปกครอง บังคับบัญชำเฉพำะ
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบั ติ รำชกำรตำมโครงสร้ำง              
กำรบริหำรงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
ด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   
              ๒.๑  งำนท่ีปฏิบัติเป็นประจ ำ ได้แก่ กำรโต้ตอบหนังสือ กำรตอบรับ กำรเตือน กำรเร่งรัด กำรทักท้วง 
กำรทวงถำม กำรขอเบิกแบบพิมพ์และพัสดุต่ำง ๆ   
               ๒.๒  งำนท่ีต้องปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือค ำส่ังของทำงรำชกำร หรือระเบียบภำยในของ  
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจ ำ เป็นงำนท่ีไม่มี ปัญหำ และมิได้ก ำหนดเป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ โดยเฉพำะ    
               ๒.๓  งำนท่ีเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลสถิติ หรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้แก่ กำรติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล ถ้ำเป็นเรื่องท่ีต้องวินิจฉัยส่ังกำรเชิงนโยบำยให้สรุปข้อมูลรำยละเอียด ข้อเท็จจริง 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน  วินิจฉัยส่ังกำร หรือลงนำม      
          ๓.)  งำนท่ีก ำหนดให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำโดยตรง หรือในกรณี  
ท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  ไม่อำจปฏิบัติ หน้ำท่ีได้ด้วยเหตุใด ๆ    
ก็ตำม ให้เสนอผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  ได้แก่   
                 ๓.๑  หน่วยตรวจสอบภายใน ,กลุ่มกฎหมายและคดี 
                  ๑.  งำนเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนวิชำกำร   
                  ๒.  กำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓  แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                  ๓.  งำนท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และหัวหน้ำ     
ส่วนรำชกำรอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ปฏิบัติ รำชกำรแทน   
                  ๔.  กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร คณะท ำงำน และกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ    
ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนวิชำกำร   
                  ๕.  กำรประชุม ก.ศ.จ. และกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ   
                  ๖.  งำนใหม่หรืองำนท่ีเป็นปัญหำ หรือส่งผลกระทบต่อนโยบำย หรือท ำให้เกิดนโยบำยใหม่หรือกำร
งดกำรปฏิบัติ ตำมโครงกำร กิจกรรม หรือก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง กำรปฏิบัติ ตำมนโยบำยโครงกำร/ กิจกรรม  
            งำนตำม ๑.-๖.  ในกรณี ท่ีผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ           
ได้ส่ังกำร อนุญำต หรืออนุมัติไปแล้ว ให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ รับทรำบ
ด้วย   
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๑) กลุ่มอ านวยการ 
 ๑.  นางมุกดา  โพธิ์นิล ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน  ดังนี้    
                   ๑.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    
                   ๑.๒  วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัดและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอ ำนวยกำร ให้เป็นไป  
ด้วยควำมเรียบร้อย  ถูกต้องตำมระเบียบ  กฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและด ำเนินกำรให้  
ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ประกอบด้วยกลุ่มงำนดังนี้   
                          ๑.๒.๑  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   
                                       ๑.  งำนสำรบรรณ 
                  ๒. งำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
           ๓. งำนยำนพำหนะ 
                                       ๔. งำนจัดระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ                  
                               ๑.๒.๒  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์   
                       ๑.๒.๓  กลุ่มงำนประสำนงำน   
    ๑.๒.๔  กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ๑.๓  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ช้ีแจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง   เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและงำนอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง  ให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำน  เพื่อเสริมสร้ำงควำมภูมิใจและควำมร่วมมือภำยใน  และภำยนอกส ำนักงำน   
                ๑.๔  งำนกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒                    
                 ๑.๕  งำนกำรตรวจสอบกล่ันกรองงำน พิจำรณำเสนอควำมเห็นและเสนอแนะประกอบกำรวินิจฉัย 
ส่ังกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ตำมล ำดับ   
                 ๑.๖  รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคลภำยในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  
กลุ่มงำนประสำนงำน และกลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มอบหมำยงำน 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมท้ังประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำภำยในกลุ่มงำนดังกล่ำว   
                 ๑.๗  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน รวมท้ังปรับแผน 
ปฏิบัติงำน  หรือพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ   
                 ๑.๘  ศึกษำวิเครำะห์ในเรื่องกำรมอบอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำร 
รำชกำรท่ัวไป   ให้โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้เองในบำงกรณี  ท้ังนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวมีควำมคล่องตัว 
และเสร็จในพื้นท่ี   
                 ๑.๙   เป็นผู้แทนของกลุ่มอ ำนวยกำรในคณะกรรมกำร  หรืออนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำนใน 
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในควำมรับผิดชอบ หรืองำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
                ๑.๑๐  ก ำกับ ดูแลกำรจัดกำรประชุม  งำนรับรองและงำนพิธีกำรส ำคัญ ๆ โดยต้องมีกำรเตรียม 
เอกสำร  กำรน ำเสนอ กำรจดบันทึก  กำรตรวจสอบ  กำรเรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุม 
หรืองำนพิธีกำรต่ำง ๆ นั้น  ส ำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
                 ๑.๑๑  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   ผลงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับงำน 
ในควำมรับผิดชอบต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
  ๑.๑๒  งำนอบรม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำน  ตำมขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  และกลุ่มงำนประสำนงำน  บุคลำกรอื่นและสถำนศึกษำในสังกัด   
                 ๑.๑๓  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรใช้ปฏิบัติงำน   
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                 ๑.๑๔  งำนกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
                 ๑.๑๕  กำรจัดท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร   
                ๑.๑๖  งำนจัดท ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กำรจัดท ำมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของงำน
พร้อมตัวชี้วัด    
                 ๑.๑๗  งำนจัดท ำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA)     
                 ๑.๑๘  กำรจัดท ำงำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ     
                ๑.๑๙  ก ำกับ ติดติด ควบคุม กำรจัดท ำข้อตกลงและค ำรับรองกำรปฏิบัติ รำชกำร (KRS)  
                  ๑.๒๐  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน  และมติ คณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนท่ีปฏิบัติ 
ให้หน่วยงำนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
                 ๑.๒๑  ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับส ำเนำหนังสือในกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  กลุ่มงำน
ประชำสัมพันธ์ กลุ่มงำนประสำนงำน  และกลุ่มงำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 ๑.๒๒  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย   
             ในกรณี ท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  ให้บุคคลต่อไปนี้ 
ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร แทนตำมล ำดับดังนี้   
              ๑.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว       นักประชาสัมพันธ์  ระดับช านาญการ 
                    ๒.  นางฉวี  พรศรี  นักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
 
กลุ่มงานสารบรรณส านักงาน 
          ๒.  นางวริฏฐา  พงษ์ธนานันท์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้  
  ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี  หัวหน้างานสารบรรณส านักงาน     
                ๒.๒ กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณกลำง รับ-ส่งหนังสือจำกภำยในและภำยนอกในระบบ  Smart Area 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และกลุ่มอ ำนวยกำร   
  ๒.๓ กำรส ำเนำหนังสือรำชกำรของกลุ่มอ ำนวยกำร   
  ๒.๔ งำนควบคุม ก ำกับ กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์ 
   ๒.6 กำรลงทะเบียนค ำส่ังของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
               ๒.7 กำรจัดท ำประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
    ๒.8 กำรแจ้งเวียนหนังสือในกลุ่มอ ำนวยกำร  
  ๒.9 กำรแจกจ่ำยหนังสือ/เอกสำรจำกหน่วยงำนภำยนอก/งำนติดตำมแฟ้มของกลุ่มอ ำนวยกำร 
  ๒.๑0  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร  กำรยืมหนังสือรำชกำร กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร   
  ๒.๑1  ท ำหน้ำท่ี Admin เพื่อดูแลระบบ e-office ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๒ 
   ๒.๑2  ช่วยงำนอำคำรสถำนท่ี ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรท ำงำนของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   ๒.๑3  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.  นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงศ์   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติกำร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำน ดังนี้   
                     ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      
          ๓.๒  งำนอำคำรสถำนท่ี และส่ิงแวดล้อม 
   ๑.  งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ดูแลระบบสำธำรณูปโภคท้ังภำยใน
และภำยนอกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
            ๒.  งำนบริกำรอำคำรสถำนท่ี  กำรวำงแผน ควบคุมกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำร
สถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   ๓.  กำรบริหำรห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๒   
                        ๔.  จัดบุคลำกรรับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำ กำรรักษำควำมสะอำดและกำรรักษำควำม
ปลอดภัย   
   ๕.  งำนดูแลและกิจกรรม ๕ ส.ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   ๖.  งำนอุบัติภัยวำตภัยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 
          ๗.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ระบบเครื่องเสียงระบบโสตต่ำง ๆ ในห้องประชุม 
ร่วมคิด  ห้องประชุมโดม  ห้องประชุมผำแดง  ห้องประชุมไอ่ค ำ ให้พร้อมใช้งำน 
           ๘. มำตรกำรประหยัดพลัง และรำยงำนในระบบ www.e-reportenergy.go.th 
          ๙.  กำรขอควำมร่วมมือโครงกำรต่ำง ๆ  เช่น ทุนโครงกำรสถำนศึกษำ โครงกำรปลูกต้นไม้  
โครงกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำ เป็นต้น   
   3.3  งำนรักษำควำมปลอดภัยในส ำนักงำน   
                            ๑.  ออกค ำส่ังเวรรักษำกำรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๑๗   
         ๒. ออกค ำส่ังกำรอยู่เวรในช่วงพักกลำงวัน เพื่อให้บริกำรโดยไม่พักกลำงวัน ตำมข้อก ำหนด   
          ๓.๔  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มงานประสานงาน 
 
      ๔.  นางยุวธิดา   อุ่นแสง  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน  ดังนี้   
                 ๔.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี  หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน   
                   ๔.๒  งำนประสำนงำน 
   ๑. วำงแผน  ควบคุมก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนประสำนงำน  
    ๒. งำนตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงำนภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเช่น งำนขอควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และกำรให้ควำมร่วมมือแก่ส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ  
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๘ 
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                ๓. งำนจัดท ำทะเบียนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนตัวบุคคล คณะบุคคลหน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ  
ซึ่งอยู่ภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
                      ๔. งำนก ำหนดรูปแบบ ภำรกิจ ขั้นตอน วิธีกำร ตลอดจนเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรประสำนงำน
กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
                  ๕. งำนจัดเตรียมเอกสำร  ส่ือ  เครื่องมือ ช่องทำงกำรประสำนงำนให้มีควำมพร้อมเอื้อ  
ประโยชน์และสะดวกต่อกำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
   ๖. จัดท ำประวัติ คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรสรรหำเพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลสำรสนเทศของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
    ๗. กำรจัดต้ังเครือข่ำย และกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอ ำ เภอ  
และเครือข่ำยโรงเรียน 
  ๔.๓  กำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   
                          ๑.  งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว.  อบจ.  และ  อบต.    
                             ๒.  กำรสรรหำอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ศ.จ.)  และ 
กำรสรรหำกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (ก.ศ.จ.)   
          ๓.  กำรสรรหำ คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ   
ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  (กต.ปน.)   
                      ๔.  จัดหำกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร  
 
  ๔.๔  งำนบริหำรทั่วไป   
   ๑.  หนังสือเชิญท่ัวไป    
   ๒.  กำรประชุมภำยในส ำนักงำน 
        -กำรประชุมเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มอ ำนวยกำร  และ เลขำประชุม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”   
        -กำรประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๒ 
      -กำรประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/  
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน (ประชุม CEO) 
        -กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 
       ๓.  กำรมอบหมำยในหน้ำท่ีกำรงำน กำรส่งมอบงำนในหน้ำท่ี และกำรจัดท ำค ำส่ังมอบหมำย
หน้ำท่ีงำนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงในสังกัด 
          4.  ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีลงเวลำกำรมำปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงใน สพป.อุดรธำนี 
เขต ๒ 
         5.   จัดท ำทะเบียนคุมกำรลำ และไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงใน สพป.อุดรธำนี เขต ๒                 
         6.  ช่วยกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณกลำง รับ-ส่งหนังสือจำกภำยในและภำยนอกในระบบ   
e-office  ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และกลุ่มอ ำนวยกำร กรณี นางวริฎฐา  
พงษ์ธนานันท์  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถงำนได้ 
         7. งำนกองทุนสวัสดิกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                            8. ควบคุม ก ำกับ จัดท ำทะเบียน บัญชีรับ-จ่ำยงำนสวัสดิกำรร้ำนกำแฟ  
                                -จัดท ำบัญชี สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยสวัสดิกำรร้ำนกำแฟพังคี 
   9.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
 
 



๙ 
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กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   ๕.นางฉวี   พรศรี   ต ำแหน่ง นักจัดงำนท่ัวไป ระดับช ำนำญกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
           ๕.๑  ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.2  งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๑.  งำนขอควำมร่วมมือจ ำหน่ำย ส่ิงพิมพ์ และอื่น ๆ  ตำมท่ีหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำขอควำมร่วมมือ  เช่น   ส.ค.ส.  พระวัตถุมงคล  บันทึก สพฐ. และอื่น ๆ    
                   ๒.  งำนขอควำมร่วมมือเกี่ยวกับงำนบุญงำนกุศลต่ำง ๆ  งำนทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ เป็นต้น     
   3. ควบคุม ก ำกับ จัดท ำทะเบียน บัญชีรับ-จ่ำยงำนสวัสดิกำรร้ำนกำแฟ  
                                  -จัดท ำบัญชี สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยสวัสดิกำรร้ำนกำแฟพังคี 
   4.  งำนสวัสดิกำรกู้ยืมเงินเพื่อท่ีอยู่อำศัยทุกประเภท      
                     -จัดท ำบัญชี สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยกองทุนสวัสดิกำรให้กู้ยืมของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง         
                        5.  กำรประกันชีวิตหมู่ข้ำรำชกำร  และลูกจ้ำงประจ ำ ในสถำนศึกษำ   
                        6.  งำนกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  
                      7. งำนสวัสดิกำรสินเช่ือกู้เงิน ธนำคำรออมสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์,ธนำคำรกรุงไทย  
และส ำนักงำน สกสค. 
   8. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของข้ำรำชกำรในส ำนักงำน 
 
   ๕.3  งานบริหารทั่วไป 
   ๑. งำนกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
                     ๑.๑ กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ รำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้น ท่ี กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๒  (KRS) และ กำรจัดท ำ PMQA 
       ๑.๒ กำรวำงระบบควบคุมภำยในของ สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 
    ๒.  งำนขอควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรมในงำนรัฐพิธี วันส ำคัญของชำติ   ศำสนำ และ  
พระมหำกษัตริย์ 
   ๓.  งำนยำนพำหนะ   
                           3.๑  ควำมคุม ก ำกับ ติดตำม กำรขอใช้รถยนต์รำชกำร   
                           3.๒  ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรใช้น้ ำมันมันเช้ือเพลิง   
                           3.๓  กำรซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร                        
      3.๔  ควบคุม ดูแล กำรรักษำควำมสะอำดรถยนต์ให้พร้อมใช้งำนเสมอ   
                           3.๕  ควบคุม ดูแล และจัดบุคลำกรรับผิดชอบรถยนต์รำชกำร   
   4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๒  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
อ ำนวยกำร  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  
                         5.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 ๖.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว   ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ ระดับช ำนำญกำร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ และ  
ปฏิบัติงำน ดังนี้   
              ๖.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
                 ๖.๒  วำงแผน ควบคุมก ำกับ  ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  
                     ๖.๓  วิเครำะห์และพัฒนำงำนสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักงำน ให้เช่ือมโยงกับ 
สถำนศึกษำ   
                 ๖.๔  ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และจัดท ำ 
ทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์   
                    ๖.๕  ด ำเนินกำรเผยแพร่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่อสำธำรณชน   
                 ๖.๖  ควบคุม ดูแล ระบบสำรสนเทศและปรับปรุงข้อมูลใน website  ของกลุ่มอ ำนวยกำรและ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
  ๖.๗  ติดตำมผลิตข้อมูลข่ำวสำร บทควำม และรำยงำนทำงวิทยุโทรทัศน์ตำมควำมเหมำะสม   
                  ๖.๘  ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ น ำผลท่ีได้รับไปเป็นข้อมูลด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำ
และวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์  
                    ๖.๙  ด ำเนินงำนกำรบริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ของหน่วยงำน   
                    ๖.๑๐ บันทึกภำพกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำรจัดงำนต่ำง  ๆ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                    ๖.๑๑ พัฒนำ และออกแบบ  Website ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
ให้ทันสมัย น่ำสนใจและเป็นช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรได้  

  ๖.๑๒  งำนพัฒนำโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในส ำนักงำน และโปรแกรมผ่ำน  
เว็บไซด์ เพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว รำยงำนได้ถูกต้อง และประหยัดเวลำ  
       ๖.๑๓  จัดท ำเว็บไซต์ และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ทำง website /facebook 
                    ๖.๑๔  จัดส่งหนังสือประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก 
  ๖.๑๕  งำนเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒     
 ๖.๑๖ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๑  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้   
 ๖.๑๗  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
                                        งานเลขานุการ 
         ๗.  นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำน  ดังนี้   
                 ๗.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี งานเลขานุการผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒   
                 ๗.๒  กำรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีนัดหมำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ให้สำมำรถตรวจสอบและรำยงำนได้อย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ   
                 ๗.๓  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรขออนุญำตไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
 
 



๑๑ 
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                 ๗.๔  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรไปปฏิบัติรำชกำรตำมท่ีนัดหมำยของผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
                 ๗.๕  กำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีไปปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ มอบหมำย   
                 ๗.๖  กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของงำนก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒   
                 ๗.๗ กำรรวบรวมสรุปภำรกิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๒   
  ๗.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
          ๘. นายสุริยนต์  ใจหาร  ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ๔ หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
         ๘.๑  ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยใน และบริเวณรอบนอกอำคำรรวมพลัง อำคำรรวมใจ อำคำร 
ร่วมคิด อำคำรโดม อำคำรหลังใหม่ 
   ๘.๒  ดูแล รักษำควำมสะอำด รดน้ ำต้นไม้ บริเวณด้ำนหลังโรงเก็บรถยนต์  , ด้ำนหน้ำอำคำร 
ร่วมคิด รวมท้ังสวนหย่อมตลอดแนวถนนด้ำนหนังติดกับสถำนีต ำรวจ 
            ๘.๓  ก ำกับ  ดูแล  อ ำนวยควำมสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งำน      
   ๘.๔  ควบคุมก ำกับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขำต้ัง ระบบโสตต่ำง ๆ  
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำนตลอดเวลำในห้องประชุมร่วมคิด ห้องประชุมโดม ห้องประชุมผำแดง  
ห้องประชุมไอ่ค ำ       
   ๘.๕   ดูแลบ ำรุงรักษำรถยนต์ ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน นก ๕๙๔๑ อุดรธานี 
   ๘.๖  ปฏิบัติหน้ำท่ียำม ดูแล รักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำร อ ำนวยควำมสะดวก  สถำนท่ี
รำชกำร ท้ังกลำงวันและกลำงคืน กรณี นายมนัส  กิติราช ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้         
      ๘.๗  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
  9. นายมนัส  กิติราช  ต ำแหน่ง ยำม หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                  9.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ียำม ดูแล รักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำร อ ำนวยควำมสะดวก  สถำนท่ี
รำชกำร ท้ังกลำงวันและกลำงคืน 
        9.๒  ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร  เปิดและปิดอำคำร  ดูแลทรัพย์สินท่ัวไป 
    9.๓  ดูแลรักษำ รดน้ ำต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำน บ้ำนพัก ผอ.สพป.อุดรธำนี           
เขต ๒ สวนหย่อมหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ,กลุ่มส่งเสริมฯ 
        9.๔  ตัดแต่ง ดูแลบ ำรุงรักษำไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงำมร่มรื่น   
                 9.๕  ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ ภำรกิจส ำนักงำนเขตฯ ตำมสมควร    
              9.๖ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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               ๑0. นางสาวมนัสนันท์  คิรีปรี   ต ำแหน่งแม่บ้ำน  ให้มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
               ๑0.๑  ดูแลรักษำควำมสะอำดห้องประชุมอำคำรร่วมคิด ห้องประชุมโดม จัดเตรียมห้องประชุมให้
พร้อมใช้งำน  ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดบริเวณรอบ ๆ อำคำรห้องประชุมร่วมคิด   
         ๑0.๒  ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรรวมใจ  (กลุ่มกฎหมำย /ศูนย์ส่ือกำรศึกษำฯ  /กลุ่ม DLICT )     
         ๑0.๓  ดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย–หญิงติดห้องประชุมอำคำรร่วมคิด 
         ๑0.๔  จัดเตรียมกำแฟ โอวัลติน และเครื่องด่ืมอำหำรว่ำง ไว้บริกำรผู้มำติดต่อและ เจ้ำหน้ำท่ีใน
ส ำนักงำน  (ห้องประชุมร่วมคิด ,ห้องประชุมโดม) 
         ๑0.๕  ดูแลรักษำ รดน้ ำต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณอำคำรหลังใหม่ด้ำนหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ,         
กลุ่มส่งเสริมฯ , กลุ่ม DLICT  
         ๑0.๖  ดูแลรักษำ รดน้ ำต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณบ้ำนพัก ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 
         ๑0.๗  จัดเตรียมกำแฟ โอวัลติน และเครื่องด่ืมอำหำรว่ำงไว้บริกำรห้องประชุมร่วมคิดและ 
ประชุมโดม 
         ๑0.๘  ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
                  ๑0.๙ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
    ๑1. นางทองศรี  แสงวิชัย  ต ำแหน่งแม่บ้ำน  ให้มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
        ๑1.๑  ดูแลรักษำท ำควำมสะอำด บริเวณท่ัวไปของร้ำนกำแฟ ห้องน้ ำร้ำนกำแฟ 
  ๑1.๒  ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรหลังใหม่ (ประกอบด้วยกลุ่มนโยบำยและแผน/กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
กลุ่มนิเทศฯ /ห้องประชุมผำแดง /ห้อง ITE) 
        ๑1.๓  จัดเตรียมกำแฟ โอวัลติน และเครื่องด่ืมอำหำรว่ำง ไว้บริกำรผู้มำติดต่อและเจ้ำหน้ำท่ีใน
ส ำนักงำน 
        ๑1๔  จัดท ำทะเบียนคุมรำยรับ-รำยจ่ำยร้ำนกำแฟ 
        ๑1.๕  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค ำ  จัดเตรียมชุดกำแฟ  แก้วน้ ำ  ในกำรประชุม 
        ๑1.๖  ดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย–หญิงด้ำนทิศตะวันตกติดกับโรงเก็บรถยนต์       
        ๑1.๗  ดูแลรักษำต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณด้ำนหน้ำห้องประชุมร่วมคิด โรงรถบ้ำนพักนักกำร  
จนถึงประตูทำงเข้ำทำงทิศตะวันตก                
                 ๑1.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
               ๑2. นางณุกาญ  ศรีโบราณ    ต ำแหน่งแม่บ้ำน   ให้มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบดังนี้ 
        ๑2.๑  ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรรวมพลังช้ันล่ำง (ประกอบด้วย กลุ่มกำรเงิน ,กลุ่มอ ำนวยกำร,  
กลุ่มบุคคล กลุ่มตรวจสอบภำยใน,ห้องประชุมไอ่ค ำ ,กลุ่มพัฒนำครู และห้องผู้อ ำนวยกำรฯ) 
        ๑2.๒  จัดเตรียมน้ ำด่ืม กำแฟ ชุดกำแฟรับแขก และดูแลห้อง ผู้อ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๒  
                  ๑2.๓  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค ำ  จัดเตรียมชุดกำแฟ  แก้วน้ ำ  ในกำรประชุม 
   ๑2.๔  ดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย-หญิงด้ำนหน้ำอำคำรรวมพลัง 
   ๑2.๕  ดูแลรักษำ รดน้ ำต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรรวมพลัง  บริเวณเสำธง  
บริเวณศำลพระภูมิ ,น้ ำตกหน้ำอำคำร 
   ๑2.๖ ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
        ๑2.๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
 



๑๓ 
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งานยานพาหนะ 
 ๑3.  นายสนอง  เกี้ยงศรี  ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ๔  หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๑3.๑  ดูแล บ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง หมายเลขทะเบียน กธ 3013 อุดรธานี   
                 ๑3.๒  จัดท ำประวัติรถยนต์คันท่ีรับผิดชอบ 
       ๑3.๓  จัดเตรียมรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมำย ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ทุกเมื่อ 
       ๑3.๔  บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง ตำมก ำหนดเวลำ 
                ๑3.๕  งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมิได้ปฏิบัติหน้ำท่ีขับรถยนต์ส่วนกลำงให้อยู่
ประจ ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มก ำหนดและให้ควำมช่วยเหลืองำนอื่นในกำรให้บริกำร  
        ๑3.๖  ดูแลรักษำควำมสะอำด  ดูแลรักษำ รดน้ ำต้นไม้ ภำยในส ำนักงำน 
                 ๑3.๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 14. นายชิษณุพงษ์  ลุนสะแกวงศ์  ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง  ให้มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบดังนี้ 
  14.1  ดูแลบ ำรุงรักษำรถยนต์ ส่วนกลำง  หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๗๐ อุดรธานี และ  
                นข 7992  อุดรธานี     
   14.2  จัดท ำประวัติรถยนต์คันท่ีรับผิดชอบ 
   14.3 จัดเตรียมรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมำย ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ทุกเมื่อ 
         14.4 บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง ตำมก ำหนดเวลำ 
  14.5  ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยใน-ภำยนอกบริเวณรอบนอกอำคำรรวมพลัง อำคำรรวมใจ  
อำคำรร่วมคิด อำคำรโดม อำคำรหลังใหม่ 
  14.6  ดูแล รักษำควำมสะอำด รดน้ ำต้นไม้ บริเวณด้ำนหน้ำ -ป้ำยส ำนักงำนเขต, สวนหย่อมหน้ำ
อำคำรรวมพลัง ,สวนหย่อมศำลพระภูมิ  
        14.7  ก ำกับ  ดูแล  อ ำนวยควำมสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งำน 

 14.8  ควบคุมก ำกับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขำต้ัง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำนตลอดเวลำในห้องประชุมร่วมคิด,ห้องประชุมโดม,ห้องประชุมผำแดง, 
ห้องประชุมไอ่ค ำ  
        14.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
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๒) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๑. นายพรศักด์ิ  สุนทรพิธ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๑.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
  ๑.๒  ก ำกับ ควบคุม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
 ท ำหน้ำท่ีหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๓  ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ        
งำนบริหำรสินทรัพย์ 
            ๑.๔  ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกับทุกกลุ่ม และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑.๕  ตรวจสอบ กล่ันกรองงำน เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย 
  ๑.๖  ตรวจสอบยอดงบประมำณรำยจ่ำย ตำมแผนงำน โครงกำร และแจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด 
  ๑.๗  ตรวจสอบรำยกำรรับจ่ำยเงิน บันทึกรำยกำรบัญชี และหรือบัญชีเงินฝำกกับหลักฐำนกำรรับ -
จ่ำยเงิน 
  ๑.๘  จัดท ำทะเบียนเงินนอกงบประมำณ และเบิก-ถอนเงินประกันสัญญำ 
  ๑.๙  จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดเงินงบประมำณ เงินเบิกแทนกัน 
  ๑.๑๐  ท ำแผนกำรบริหำรงบประมำณ ต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  ๑.๑๑  ตรวจสอบ ก ำกับ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จำกแผนงำนงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
  ๑.๑๒  รำยงำนงบประมำณในโปรแกรมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
  ๑.๑๓  รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำเดือนต่อส ำนักงำนคลังจังหวัดและ สพฐ. 
  ๑.๑๔  รับรองเงินเดือนในค ำร้องขอกู้เงินสินเช่ือสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
            ๑.๑๕  ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนคลังจังหวัด/คลังเขต ๔ อุดรธำนี 
  ๑.๑๖  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ๒. นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๒.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้างานบริหารการเงิน  

  ๒.๒  ในกรณีท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
ในกรณีใด ๆ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ คนที่ ๑   
  ๒.๓ วำงแผนควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบเกี่ยวกับงำนกำรเงิน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๒ 
           ๒.๔  จัดท ำทะเบียนคุมกำรยืมเงินทดรองรำชกำร และกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร  ควบคุมกำรยืม
เงินรำชกำร เงินยืมเงินนอกงบประมำณ และกำรส่งใช้เงินยืมทุกรำยกำร 
            ๒.๕  ตรวจสอบและเบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรนอกเวลำท ำกำรปกติ 
  ๒.๕  ตรวจสอบและเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
           ๒.๖  ตรวจสอบขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินปรับวุฒิ เงินปรับพอก เงินเล่ือน
ระดับ  เงินวิทยฐำนะ และเงินอื่นท่ีจ่ำยควบกับเงินเดือน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด  
  ๒.๗  ปฏิบัติงำนในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำง 
            ๒.๘ จัดท ำข้อมูลกำรหักเงินรำยกำรเปล่ียนแปลงของ กบข. และ กสจ. 



๑๕ 
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  ๒.๙ ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกเงิน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ประกันสังคมและค่ำครองชีพพนักง ำน
รำชกำร  ครูวิกฤต และครูวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
            ๒.๑๐  จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำปีภงด.๑ กพิเศษ และออกหนังสือรับรอง 
  กำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้สรรพำกร เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูยื่นช ำระภำษีประจ ำปี   

  ๒.๑๑  บันทึกกำรขอเบิกเงินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องลงเครื่องอิเลคทรอนิก (GFMIS) 
  ๒.๑๒  จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ให้ผู้มีสิทธิ์ในระบบ KTB Corporaet Online 
  ๒.๑๓  รับรองเงินเดือนในค ำร้องขอกู้เงินสินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรออมสินทุกประเภท 
           ๒.๑๔  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ๓. นางสาวเบญญาพัณฒ์  สวรรยาวิสุทธิ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญกำร หน้ำท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๓.๑  ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนกำรเงิน  
  ๓.๒  จัดท ำรำยละเอียดเงินเดือนประจ ำเดือนของข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
            ๓.๓  งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับบ ำเหน็จ - บ ำนำญ เงินเพิ่ม ช.ค.บ. และ ช.ร.บ. 
  ๓.๔  ขอรับเงินช่วยพิเศษข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญและลูกจ้ำง ถึงแก่กรรม 
  ๓.๕  บ ำเหน็จตกทอดข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญถึงแก่กรรม 
            ๓.๖  จัดท ำหนังสือรับรองบ ำเหน็จค้ ำประกันข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
  ๓.๗  งำนขอรับเงิน กบข.ของข้ำรำชกำรครู และเงิน กสจ.ของลูกจ้ำง กรณีลำออกหรือเสียชีวิต 
            ๓.๘ งำนลำออก เกษียณของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  

  ๓.๙ จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำปี ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี         
ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้ข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัดเพื่อช ำระภำษีประจ ำปี 
  ๓.๑๐  จัดท ำรำยละเอียดเงินสมทบประกันสังคมและน ำส่งเงินประกันสังคม 
             ๓.๑๑  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
    ๔. นางกรรณิกา  สอนรมย์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญกำร หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน 
ดังนี้ 
   ๔.๑  ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  
  ๔.๒  จัดท ำงำนท่ีเกี่ยวกับงำนบัญชีในระบบ GFMIS 

  ๔.๓   ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยได้จำกงบประมำณเบิกจำกคลังกับรำยงำนประจ ำเดือน 
  ๔.๔   ควบคุมตรวจสอบควำมถูกต้อง ปิดบัญชี จัดท ำรำยงำนงบเดือน รำยงำนหน่วยงำนท่ี เกี่ยวข้อง 
  ๔.๕  ตรวจสมุดคู่มือวำงฎีกำ ร่ำงฎีกำ หลักฐำนกำรโอนเงิน ใบน ำฝำก และน ำส่งเงิน 
  ๔.๖  จัดท ำงบเทียบยอดธนำคำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
  ๔.๗  จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐ 
  ๔.๘  ท ำและควบคุมทะเบียนฎีกำ เบิก-จ่ำย 
  ๔.๙  บันทึกกำรขอเบิกเงินในส่วนงำนพัสดุลงเครื่องอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ๔.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 



๑๖ 
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 ๕.  นางพุทธา  นามจันทร ์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญงำน หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๕.๑ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนกำรเงิน  

  ๕.๒ ในกรณีท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี 
ได้ในกรณีใด ๆ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ คนที่ ๓   
  ๕.๓  ตรวจสอบเอกสำรจำกใบส่ังจ่ำยและร่ำงฎีกำ เพื่อขออนุมัติเขียนเช็คส่ังจ่ำยเงิน 
 งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 

  ๕.๔  บันทึก รับ-น ำส่งเงินทุกประเภทผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
  ๕.๕  ท ำเอกสำรควบคุมกำรจ่ำยเงินทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕.๖  ท ำและควบคุมทะเบียนฎีกำ เบิก-จ่ำย 
  ๕.๗  ตรวจสอบเช็คค้ำงจ่ำยและแจ้งกำรโอน และกำรน ำส่งคืนเงินรำชกำร 
  ๕.๘  ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงลำยมือช่ือกำรฝำก-ถอนเงิน ต่อธนำคำร 
  ๕.๙  ตรวจสอบเอกสำรจำกใบส่ังจ่ำยและร่ำงฎีกำเพื่อขออนุมัติจ่ำยเช็คเงินนอกงบประมำณทุกรำยกำร 

  ๕.๑๐ จัดท ำทะเบียนคุมเจ้ำหนี้จ่ำยตรง 
  ๕.๑๑  รับรองเงินเดือน ในค ำร้องขอกู้เงินสินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรออมสินทุกประเภท 
  ๕.๑๒  ปฎิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 ๖.  นางเมลดา ศรไชย  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญงำน  หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  ๖.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ีธุรกำรกลุ่ม  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ งำนกำรเงิน 
 ๖.๒  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทหรือเงิน
ลักษณะหมวดเงินอุดหนุนทุกแผนงำน และทุกโครงกำร 
 ๖.๓  ตรวจสอบสิทธิกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรในสังกัด และจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อ  
 ๖.๔  จัดท ำรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของเจ้ำของบ้ำนเช่ำ ส่งให้เทศบำลและสรรพำกร
เพื่อให้ผู้มีรำยได้จำกค่ำเช่ำบ้ำน น ำไปช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
 ๖.๕  งำนตรวจสอบสิทธิจ่ำยตรงข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในสังกัด 
 ๖.๖  ตรวจสอบอนุมัติเงินงบกลำง (ค่ำกำรศึกษำบุตร) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด  
 ๖.๗  ตรวจสอบขออนุมัติเงินงบกลำง (ค่ำรักษำพยำบำล) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด 
จัดท ำทะเบียนคุมเงินสวัสดิกำร และจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 
 ๖.๘  ลงทะเบียนขอเบิก ขอยืมเงินโครงกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระบบ AMSS 
 ๖.๙ จัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยให้เจ้ำหนี้จ่ำยตรง และแบบแนบฎีกำแสดงรำยกำรภำษี 
ส่งสรรพำกรพื้นท่ีอุดรธำนี 
 ๖.๑๐ ตรวจสอบและขออนุมัติเบิก ค่ำจ้ำง ประกันสังคม ธุรกำรโรงเรียน พี่เล้ียงเด็กพิกำร นักกำรภำร
โรง   พนักงำนท ำควำมสะอำด และธุรกำรส ำนักงำน  

 ๖.๑๑ จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำปี ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหัก
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้ลูกจ้ำงช่ัวครำวเพื่อช ำระภำษีประจ ำปี 

 ๖.๑๒  จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโรงเรียนและจ่ำยใบเสร็จรับเงินโรงเรียน 
 ๖.๑๓  บันทึกกำรขอเบิกเงินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องลงเครื่องอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) 

 ๖.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



๑๗ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 ๗. นางชลธิชา  นันทะรักษ์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  ๗.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
  ๗.๒  มีหน้ำท่ี ควบคุม ดูแล วำงแผน ปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำกำร  ปฏิบัติงำนแก่
เจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มงำน ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๗.๓  ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ 
หน้ำท่ีได้ในกรณีใด ๆ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ คนที่ ๒   
       ๗.๔  ส ำเนำหนังสือรำชกำร ระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนพัสดุแจ้ง
โรงเรียนในสังกัด 
       ๗.๕  เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ๗.๖  ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงทุกแผนงำน/โครงกำร 
      ๗.๗  ตรวจสอบ และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด งบลงทุน      
ทุกแผนงำน/โครงกำร 
        ๗.๘  ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกเงินหมวดค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ 
ค่ำไปรษณีย์ยำกร ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 
         7.๙  งำนยืม งำนโอน งำนจ ำหน่ำยพัสดุ 
         ๗.๑๐  ด ำเนินกำรขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
         ๗.๑๑  ด ำเนินกำรจัดท ำใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้ำง (PO) งบลงทุน 
         ๗.๑๒  จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง                          
      ๗.๑๓  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนในสังกัด 
            ๗.๑๔  ควบคุมและจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
  ๗.๑๕  ลงทะเบียนรับกำรโอนเงินงบประมำณประจ ำงวด ในระบบ AMSS  
  ๗.๑๖  แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๗.๑๗  ลงทะเบียนคุมขอเบิกเงิน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระบบ AMSS 
     ๗.๑๙  งำนเกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
   ๗.๒๐  ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร พี่เล้ียงเด็กพิกำร และครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน 
        ๗.๒๑ จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำปี ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหัก 
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้ลูกจ้ำงช่ัวครำวเพื่อช ำระภำษีประจ ำปี 
 ๗.๒๒  จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยประจ ำปี  ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหัก
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้สรรพำกร เพื่อยื่นช ำระภำษีประจ ำปี   
           ๗.๒๓  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 



๑๘ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 ๘. นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน 
ดังนี้ 
  ๘.๑  ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีกลุ่มพัสดุและสินทรัพย์  

  ๘.๒  รับผิดชอบงำนจัดหำพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน ทุกแผนงำน/โครงกำร 
ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๘.๓  ทะเบียนคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
        ๘.๔  ด ำเนินกำรจัดท ำใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้ำง (PO) สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS และขออนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขำย 
        ๘.๕  จัดท ำบัญชีคุมบัญชีวัสดุ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
        ๘.๖  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ให้มีเพียงพอ เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
        ๘.๗  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และรำยงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องตำมก ำหนด 
      ๘.๘  ตรวจสอบ และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด งบด ำเนินงำน 
ทุกแผนงำน/โครงกำร 
        ๘.๙  ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 
        ๘.๑๐  ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ธุรกำรโรงเรียนและ พี่เล้ียงเด็กพิกำร 
 ๘.๑๑ จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ประจ ำปี ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหัก
ภำษี  ณ ท่ีจ่ำย จัดส่งให้ลูกจ้ำงช่ัวครำวเพื่อช ำระภำษีประจ ำปี 
       ๘.๑๒ จัดท ำรำยละเอียดภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยประจ ำปี ภงด.๑ ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองกำรหัก
ภำษ ี    ณ ท่ีจ่ำย เพื่อช ำระภำษีประจ ำปี 
      ๘.๑๓  จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง                          
       ๘.๑๔  ส ำเนำหนังสือรำชกำร ระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนพัสดุ
แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
       ๘.๑๕  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของ
โรงเรียนในสังกัด 
      ๘.๑๖  เสนอแนวปฏิบัติ กำรวำงแผนก ำกับ ควบคุมกำรใช้พัสดุ 
 ๘.๑๗  แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดโรงเรียนในสังกัด 
  ๘.๑๘  ลงทะเบียนขอเบิก ขอยืมเงินโครงกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระบบ AMSS 
          ๘.๑๙  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

๓)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๑.  นางสาวพจนีย์  สาอุด  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ๑.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   ๑.๒ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์ ส่งเสริม พัฒนำ เสนอควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้
ข้อเสนอแนะ รวมท้ังควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด ดูแล แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนสถำนศึกษำใน
สังกัด และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มงำนและงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

       ๑.๒.๑ กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง     
         ๑.๒.๒ กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 

   ๑.๒.๓ กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
  ๑.๓ งำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะ              
ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ, เช่ียวชำญ, เช่ียวชำญพิเศษ  
        ๑.๓.๑ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  
          ๑.๓.๒ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
         ๑.๓.๓ สำยงำนกำรสอน  
          ๑.๓.๔ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ  
   ๑.๔ งำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำน 
   ๑.๕ งำนตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน 
   ๑.๖ งำนก ำหนดต ำแหน่งในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  ๑.๗ งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน  
   ๑.๘ งำนก ำหนดต ำแหน่งอย่ำงอื่นท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนดเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ๑.๙ งำนเกี่ยวกับอัตรำก ำลัง ปริมำณงำนข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑๐ งำนปรับปรุงและก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑๑ งำนเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑๒ งำนตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑๓  งำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑๔  งำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ในส ำนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำและกำรรำยงำนข้อมูล คปร. 
   ๑.๑๕ กำรจัดท ำข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำร ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำเพื่อประกอบกำรจัดสรรคืนอัตรำเกษียณอำยุรำชกำร 
   ๑.๑๖ จัดท ำทะเบียนคุมอัตรำก ำลัง และบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร 

  ๑.๑๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
  ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ให้บุคคลต่อไปนี้

ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  แทนตำมล ำดับดังนี้ 
      ล ำดับท่ี ๑  นำงพิกุล  คล่ืนสนั่น   นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
    ล ำดับท่ี ๒  นำงสำวศุทธินี จิตธรรมมำ นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
     ล ำดับท่ี ๓ นำงสำวมธุพจน์ คุยบุตร นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
  
 



๒๐ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

     ๒. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร  หน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้  
      ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
   ๒.๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๓ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้   
       ๒.๓ งำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะช ำนำญ
กำร, ช ำนำญกำรพิเศษ, เช่ียวชำญ, เช่ียวชำญพิเศษ  
        ๒.๓.๑ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  
          ๒.๓.๒ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
         ๒.๓.๓ สำยงำนกำรสอน  
          ๒.๓.๔ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ  
  ๒.๔  กำรจัดท ำข้อมูลเงินค่ำตอบแทนและเงินวิทยฐำนะส ำหรับกำรจัดต้ังงบประมำณ  
   ๒.๕  กำรจัดท ำข้อมูลเสนอขอต้ังงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมินผลงำนทำงวิชำกำร  
    ๒.๖  กำรรวบรวมหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ  
   ๒.๗  กำรรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนและวิทยฐำนะ  
   ๒.๘  กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์  
     ๒.๙  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ  
     ๒.๑๐ กำรค ำนวณเงินค่ำตอบแทนและเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
     ๒.๑๑ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลุ่มงำนอัตรำก ำลังโดยใช้โปรแกรม P-OBEC, โปรแกรม Hrms 
   ๒.๑๒ งำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำน 
   ๒.๑๓ งำนตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน 
   ๒.๑๔ งำนก ำหนดต ำแหน่งในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   ๒.๑๕ งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของกลุ่มงำนวำงแผน
อัตรำก ำลัง 
   ๒.๑๖ กำรควบคุมอัตรำลูกจ้ำงช่ัวครำวผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร 
   ๒.๑๗ กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร 
   ๒.๑๘  งำนสำรบรรณกลุ่ม และสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
   ๒.๑๙  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
  ๒.๓๐ งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน  
  ๒.๓๑  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ  
   ๒.๓๒  งำนก ำหนดต ำแหน่งอย่ำงอื่นท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนดเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ๒.๓๓  งำนเกี่ยวกับอัตรำก ำลัง ปริมำณงำนข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๒.๓๔  งำนปรับปรุงและก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๒.๓๕  งำนเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ในสถำนศึกษำ  
   ๒.๓๖  งำนตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ  
   ๒.๓๗  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศในสถำนศึกษำ  
 
 
 



๒๑ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
   ๒.๓๘  งำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ  
   ๒.๓๙  กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลุ่มงำนอัตรำก ำลังโดยใช้โปรแกรม P-OBEC, โปรแกรม Hrms  
   ๒.๔๐ งำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ในส ำนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำและกำรรำยงำนข้อมูล คปร.  
   ๒.๔๑  กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ 
   ๒.๔๒ กำรจัดท ำข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำเพื่อประกอบกำรจัดสรรคืนอัตรำเกษียณอำยุรำชกำร 
   ๒.๔๓  กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของกลุ่ม
งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
   ๒.๔๔  จัดท ำทะเบียนคุมอัตรำก ำลัง และบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร 
        ๒.๔๕  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 ๓.  นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
  ๓.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  ๓.๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
           ๓.๓  ประสำนงำนกำรประชุม อกศจ.และ กศจ.อุดรธำนี 
   ๓.๔  กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์   
          ๓.๕  กำรบรรจุและแต่งต้ังเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
         ๓.๖  กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย   
    ๓.๗ กำรคัดเลือกนักศึกษำทุน เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง       
ครูผู้ช่วย                  
    ๓.๘  กำรขอบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกบัญชีของ
หน่วยงำน   (กรณีขอใช้บัญชี) 
    ๓.๙  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู        
         ๓.๑๐ กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ๓.๑๑ กำรแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ด ำรงต ำแหน่งครู     
         ๓.๑๒ กำรขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  ภำยในส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและต่ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
          ๓.๑๓  ข้ำรำชกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
       ๓.๑๔  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีสถำนศึกษำได้รับกำรถ่ำยโอนไป อปท. 
         ๓.๑๕ กำรให้โอน กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและกำรโอนข้ำรำชกำรอื่นท่ีมิใช่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
          ๓.๑๖  กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
         ๓.๑๗  กำรด ำเนินกำรโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด 
          ๓.๑๘  กำรเกษียณอำยุรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ 
 



๒๒ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
          ๓.๑๙ กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว                            
บุคลำกรวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ , ครูอัตรำจ้ำง , ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน , พี่เล้ียงเด็กพิกำร    
          ๓.๒๐  กำรลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงช่ัวครำว 
       ๓.๒๑  กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง โดยใช้โปรแกรม P-OBEC, 
โปรแกรม Hrms 
          ๓.๒๒ งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ของกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
        ๓.๒๓ กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์  
ของกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
        ๓.๒๔ กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงช่ัวครำว  ตำมโครงกำร 
คืนครูให้นักเรียน ธุรกำรโรงเรียน,นักกำรภำรโรง 
    ๓.๒๕ กำรสรรหำอัตรำก ำลังลูกจ้ำงช่ัวครำว ท่ีจ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ 
   ๓.๒๖ กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
   ๓.๒๗ กำรย้ำยศึกษำนิเทศก์ 
          ๓.๒๘  กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒) 
    ๓.๒๙  กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
    ๓.๓๐  กำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)      
      ๓.๓๑ กำรประเมินผลงำนเพื่อเล่ือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำง 
          ๓.๓๒ งำนสำรบรรณกลุ่ม และสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
          ๓.๓๓ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๔.  นางพิกุล  คลื่นสนั่น  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      ๔.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
     ๔.๒  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
บริหำรงำนบุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  
      ๔.๓  งำนเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่ำจ้ำง กรณีปกติ และกำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร ประจ ำปี 
     ๔.๔  งำนเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่ำจ้ำง กรณีพิเศษ กรณีกลับจำกลำศึกษำต่อ กำรบรรจุใหม่ กรณีลำออก
ไปสมัครเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและกลับเข้ำมำปฏิบัติรำชกำร 
    ๔.๕  กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบ โดยใช้โปรแกรม P-OBEC, โปรแกรม Hrms 
    ๔.๖  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
ประจ ำป ี
     ๔.๗  กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินวิทยฐำนะ 
      ๔.๘  รำยงำนเงินเหลือจ่ำย   
      ๔.๙ งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์               
     ๔.๑๐  กำรขอเงินรำงวัลประจ ำปีและเงินพิเศษอื่นๆ 
     ๔.๑๑ กำรขอรับเงิน พ.ค.ก./พ.ต.ก. 



๒๓ 
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      ๔.๑๒ กำรจัดท ำระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง(Direct Payment) 
   ๔.๑๓ กำรสอบคัดเลือก/คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 ๔.๑๔ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำสำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ  
       ๔.๑๕ กำรเปล่ียนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
        ๔.๑๖  กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ       
        ๔.๑๗  กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติและ ก. พ. ๗ 
        ๔.๑๘  งำนหนังสือรับรอง   
    ๔.๑๙  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
    ๔.๒๐  ข้อมูล Big Data 
         ๔.๒๑ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
          ๔.๒๒ กำรรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของกลุ่มงำน
บ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
         ๔.๒๓  งำนสำรบรรณกลุ่ม และสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
       ๔.๒๔  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย                     
    
๕. นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำว  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงำนดังนี้ 
     ๕.๑  กำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
      ๕.๒  กำรจัดท ำข้อมูลระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ๕.๓  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีลำออกจำกรำชกำรถึงแก่กรรม 
      ๕.๔  กำรจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีย้ำยไป 
สังกัดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอื่นหรือส่วนรำชกำรอื่น 
     ๕.๕  กำรจัดท ำบันทึกเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
      ๕.๖  กำรรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถึงแก่กรรม 
  ๕.๗  กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม P-OBEC, โปรแกรม Hrms 
      ๕.๘  กำรแก้ไขข้อมูล วัน เดือน ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๕.๙  งำนขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 
      ๕.๑๐  กำรลำอุปสมบท  ลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
      ๕.๑๑  กำรลำป่วยและเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำส่วนท่ีเกิน ๖๐ วันท ำกำร 
      ๕.๑๒  งำนขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
      ๕.๑๓  กำรขอมีบัตร เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญรำชกำรชำยแดน 
      ๕.๑๔  งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ กรณีไม่เกิน ๑๕ วัน               
      ๕.๑๕  กำรจัดท ำระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง(Direct Payment)  
    ๕.๑๖  กำรลำป่วย ลำกิจ  ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
      ๕.๑๗  กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ       
       ๕.๑๘  งำนหนังสือรับรอง  
  ๕.๑๙  กำรจัดท ำ ก.ค.ศ.๑๖ ส ำหรับข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่  
 
 



๒๔ 
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       ๕.๒๐ ข้อมูล Big Data 
     ๕.๒๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน นำงพิกุล  คล่ืนสนั่น  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
     ๕.๒๒  งำนสำรบรรณกลุ่ม และสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๕.๒๓  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
กลุ่มงานธุรการ 
   ๖. นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 
   ๖.๑  งำนข้อมูลอัตรำก ำลังลูกจ้ำงประจ ำและกำรรำยงำน คปร.  
   ๖.๒  งำนเปล่ียนต ำแหน่งและปรับระดับลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๖.๓  งำนย้ำยตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
      ๖.๔  กำรแต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
         ๖.๕  กำรแต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
    ๖.๖  ปฏิบัติหน้ำท่ีธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    ๖.๗  ออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ     
    ๖.๘  กำรขอหนังสือรับรองกำรสอบและกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
    ๖.๙  งำนสำรบรรณกลุ่มและสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
    ๖.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
๔)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นางสาวสุภาพร  นามรักษา  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.๒  ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด ดูแล แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนสถำนศึกษำในสังกัด และแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑.๓  งำนโครงกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑.๔  งำนเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑.๕  งำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 ๑.๖ งำนฝึกอบรม ศึกษำดูงำน พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ๑.๗ งำนฝึกอบรม พัฒนำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ของผู้บริหำรกำรศึกษำ ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ 

 ๑.๘  งำนกำรฝึกอบรม พัฒนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรง 
ต ำแหน่งวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 
 ๑.๙ งำนกำรฝึกอบรม  พัฒนำศึกษำนิเทศก์ ก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 

 ๑.๑๐ งำนกำรฝึกอบรม พัฒนำผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ก่อน 
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 
 ๑.๑๑  งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  



๒๕ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 ๑.๑๒ งำนฝึกอบรม ศึกษำดูงำน พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 ๑.๑๓  งำนฝึกอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร  และสรุป
รำยงำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปี 
 ๑.๑๔  รวบรวมรำยงำนกำรไปรำชกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ๑.๑๕  งำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ  
        ๑.๑๖  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ๑.๑๘ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมำย
  ๑.๑๙  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 ๒. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

      ๒.๑  งำนสำรบรรณ รับ-ส่งหนังสือจำกภำยในและภำยนอกในระบบ   e-office ของกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
 ๒.๒  งำนประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำตนเองของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน   
 ๒.๓  งำนฝึกอบรมพัฒนำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ รองผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะ
เช่ียวชำญ 
 ๒.๔  งำนกำรฝึกอบรมพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 
 ๒.๕  งำนฝึกอบรม ศึกษำดูงำน พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 ๒.๖  งำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ๒.๗  งำนเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๒.๘  งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 
 ๒.๙  งำนขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ กรณีเกิน ๑๕ วัน 
 ๒.๑๐ กำรลำศึกษำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ำรำชกำรในส ำนักงำน 
 ๒.๑๑ งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อรับทุนกำรศึกษำหรือเข้ำศึกษำต่อ 
 ๒.๑๒ งำนวันครู  
                 ๒.๑๓. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมำย 
  ๒.๑๔ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนนางสาวสุภาพร นามรักษา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  ๒.๑๕  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
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๕)  กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 1. นายพงษ์ศักด์ิ  พงษ์พวงเพชร ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ       
ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

 1.1 ควบคุม  ดูแลบังคับบัญชำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มทุกคน ให้งำนท่ี  
รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำย                       

 1.2 ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
          1.3 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร  บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ีตลอดจน    

ให้ควำมเห็นชอบ ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้อง       
                    1.4  พิจำรณำแก้ไขปัญหำและอุปสรรค  ในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน           
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
                    1.5  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย                    
                    ในกรณีท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้        
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนแทน ตำมล ำดับดังนี้   
                    1.  นำงกุลนภำ  กอกุลจันทร์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร   
                    2.  นำงธัญญะรัตน์  ภูท ำมำ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร 

 3.  นำงสำวจิรพร  จันทรขันตี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร 
 4.  นำงสำวอนัญญำ  โสวำปี    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มงานธุรการ 
   2)  นางสาวอนัญญา  โสวาปี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำนดังนี้ 
  2.1 ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ำงำนธุรกำร   
  2.2 งำนเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรประจ ำกลุ่มนโยบำยและแผน 

2.3 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 และ      
กลุ่มงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนในกลุ่มนโยบำยและ
แผน 

          2.4 ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำย 
และแผนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนท่ัวไปทรำบ 
  2.5 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรกลุ่มนโยบำยและแผน จัดเตรียมวำระกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม
กลุ่มนโยบำยและแผน 
  2.6 น ำเสนอและติดตำมแฟ้มเสนองำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
  2.7 จัดท ำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือจำกสำรบรรณกลำงของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
2.8 ตรวจสอบหนังสือรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและแผนจำกเว็ปไซต์ ของ สพฐ. 

และจำกส ำนักต่ำงๆ ใน สพฐ. 
      2.9 งำนจัดกำรควำมรู้ จัดเก็บระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
  2.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
งานนโยบายและแผน 

3) นางสาวจิรพร  จันทรขันตี ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบงำน ดังนี้  

          3.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน  
  3.2  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  
  3.3. เผยแพร่ ประกำศ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณต่อสำรธำรณชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.4. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
  3.5  กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
ในระบบติดตำมแลประเมินผลแห่งชำติ e-MENSCR 
  3.6 ปรับแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะครึ่งปี งบประมำณ 
  3.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  3.8 กำรขอเปล่ียนช่ือสถำนศึกษำ 
  3.9 กำรจัดต้ังยุบ รวม เลิก และขยำยช้ันเรียน 
  3.10 กำรโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  3.11 กำรจัดท ำแผนช้ันเรียน 
  3.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  
งานวิเคราะห์งบประมาณ 

4) นางสาวธัญญะรัตน์  ภูท ามา ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร  
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
            4.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ    
            4.2 กำรจัดสรรงบประมำณและกำรด ำเนินงำนตำมกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
            4.3  กำรขอต้ัง/จัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน  
           4.4  กำรจัดสรรงบประมำณโรงเรียนขนำดเล็ก  

 4.5  กำรจัดสรรงบประมำณครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
4.6  กำรจัดสรรงบประมำณโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริโรงเรียนในฝัน 
4.7  กำรเสนอของบประมำณค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
4.8  กำรเสนอของบประมำณเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
4.9  กำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว,ปัจจัยพื้นฐำน) 

 
 
 



๒๘ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
4.10  กำรรำยงำนข้อมูลโครงกำรพัฒนำระบบบัญชีกำรศึกษำของ สพฐ. : NEA 
4.11 กำรจัดสรรค่ำตอบแทนจ้ำงครูขำดแคลนขั้นวิฤต 
4.12 กำรจัดสรรค่ำตอบแทนพี่เล้ียงเด็กพิกำร 

  4.13 กำรจัดสรรค่ำตอบแทนครูวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ 
  4.14 กำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
  4.15 กำรจัดสรรสรรค่ำตอบแทนครูธุรกำรและนักกำรภำรโรง 
  4.16  กำรจัดต้ัง/จัดสรรค่ำพำหนะนักเรียนกรณีโรงเรียนมำรวม  
  4.17 กำรจัดสรรค่ำสำธำรณูปโภค 
  4.18  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนนำยพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร คนท่ี 2 ในกรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ 
  4.19 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 5)  นางสาวอนัญญา  โสวาปี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้                     
  5.1 กำรจัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง :  
(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
  5.2 วิเครำะห์ตรวจสอบค ำของบประมำณ งบลงทุน(หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง) 
  5.3 กำรเสนอขอต้ังงบประมำณขอต้ังและจัดสรรงบประมำณงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้ำง                         
            5.4  กำรขออนุมัติติดต้ังโทรศัพท์   ไฟฟ้ำ   ประปำ  ในสถำนศึกษำ 
  5.5  กำรเสนอขอต้ังงบประมำณโรงเรียนประสบภัย 
  5.6  กำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 
  5.7  กำรโอนและเปล่ียนแปลงงบประมำณ 
  5.8  กำรขอต้ัง/จัดสรรงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ 
                   5.9 กำรขอต้ัง/จัดสรรงบประมำณ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
                   5.10 กำรขอต้ัง/จัดสรรงบประมำณ แปรญัตติ (ส.ส.) 
                   5.11  กำรวิเครำะห์งบประมำณ/กำรประมำณกำรรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  
                   5.12 กำรจัดท ำค ำของบประมำณตำมยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด, งบผู้ว่ำ CEO, งบประมำณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นๆ 
                   5.13  กำรขอต้ัง/จัดสรรงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมำณจำก 
หน่วยงำนอื่น 
           5.14  กำรขอสนับสนุนงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
           5.15  กำรขอสนับสนุนงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำลต ำบล 
           5.16  กำรรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ e-Budget 
           5.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
    
 
 
 



๒๙ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  6)  นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้
  6.1  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน   
  6.2  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน 
   6.2.1 ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
          6.2.2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี    
เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด    
  6.3  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน 
         6.3.1  ประเมนิผล แผนกลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
         6.3.2 ประเมินผลงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
  6.4  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน 
         6.4.1  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
         6.4.2  รำยงำนกำรตรวจรำชกำรของส ำนักติดตำมและประเมินผล สพฐ.  
         6.4.3  รำยงำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
         6.4.4 รำยงำนกำรตรวจรำชกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

6.5  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
              6.5.1 รำยงำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

(ARS) 
              6.5.2 รำยงำนกำรอ่ำนกำรเขียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
          6.6  กำรติดตำม รำยงำนและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
           6.7  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนในระบบติดตำมแลประเมินผลแห่งชำติ e-MENSCR 

          6.8  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน นำยพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร คนท่ี 1 ในกรณีท่ี ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ 

         6.9   ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
6)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  ระดับช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนส่งเสริม
สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ, หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้ำงำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและ
งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

1.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
1.2 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนดังนี้ 

1.2.1 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
  ๑) งำนทุนกำรศึกษำ และกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน  

  ๒) งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. 
  ๓) งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 

1.2.2 ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
  ๑. งำนวิเทศสัมพันธ์  
  ๒. งำนโครงกำรแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ  

1.2.3 งำนส่งเสริมโครงกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม(นม) 
1.2.4 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

  - งำนกำรจัดกำรศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
 - งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ. สธ) 
 1.2.5 งำนส่งเสริมกำรคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ งำนควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.3 งำนกิจกรรม ๕ ส. ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
1.4 งำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

2. นายอ านวย  เพ็งพันธ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำน
ส่งเสริมงำนกีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ ไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  

2.2 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
2.2.1 งำนส่งเสริมงำนกีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด   ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

นักศึกษำวิชำทหำร  
1) งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
๒) งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร 
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2.2.2 งำนส่งเสริมงำนสุขภำพอนำมัย งำนกำรแนะแนว กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ

งำนกิจกำรนักเรียนอืน่ 
1) งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
2) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
3) งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 

4) กำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.2.3 งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
2) งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) 
3) งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นท่ีชำยแดน 

2.2.4 งำนกำรจัดต้ังและกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
2.3 งำนกิจกรรม ๕ ส. ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
2.4 งำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

3. นายไพรัช  รินทร์วงค์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา คนที่ 2 กรณีผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 

3.2 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
3.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ก. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 

๑) งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 

๒) กำรจัดกำรศึกษำในพื้นท่ีภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล 
๓) กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์ 
๔) กำรจัดกำรศึกษำพื้นท่ีพิเศษ     
๕) กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง และเด็กออกกลำงคัน 
6) งำนทะเบียนกำรศึกษำ 
  - จัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
  - ยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
  - ตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
  - จัดซื้อแบบพิมพ์ 

  ข. กำรศึกษำนอกระบบ 
- ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เช่ือมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรให้กำรอนุญำตส ำนักงำน กศน.จัดกำรศึกษำให้กับเด็กท่ีมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเรียนใน
ระบบได้ 
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ค. กำรกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
- ส่งเสริมให้สถำนศึกษำหน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและก ำหนด

แนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
3.2.3 งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับ

นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2.4 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

1) งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กด้อยโอกำส ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
2) งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 

- กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อ 
3) งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับข้ันพื้นฐำน 
4) งำนจัดกำรศึกษำส ำหรับแลกเปล่ียน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 

 3.3 งำนกิจกรรม ๕ ส. ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
 3.4 งำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นายวงษ์ศักด์ิ ขันธวิชัย ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป ระดับช ำนำญกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 3  
กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 

4.2 งำนประสำนกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ   

4.3 งำนส่งเสริมงำนประชำธิปไตย วินัยนักเรียน  
1.) งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนกัเรียน 
2.) งำนสภำนักเรียน ส่งเสริมพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก เยำวชน  

ในสถำนศึกษำ 
4.4 งำนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น

ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดทะเบียน 
1.) งำนนประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2.) งำนโครงกำร “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” 
3.) งำนประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์สถำนศึกษำปลอดสุรำ-บุหรี่ 

4.5 งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรสถำบัน
ศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น 

4.6 ประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (เยำวชนคนเก่ง)  
4.7 งำนกิจกรรม 5 ส.  ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
4.8 งำนอื่นๆ  ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5. นางสาวปิยะวรรณ์ สิงห์พรม ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
(พนักงำนรำชกำร) มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.1.1 วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลท่ีมีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อด้วย 

วิธีกำรท่ีหลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ 
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      5.1.2 ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน        

เพื่อค้นหำ อธิบำยท ำนำยแนวโน้ม พฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด 
บุคลิกภำพ สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบื้องต้น 

 5.1.3 ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว     
เพื่อกำรบ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำท่ีซับซ้อน เช่น พฤติกรมเส่ียงเรื่อง ยำเสพติด กำรทะเลำะวิวำท 
กำรใช้ควำมรุนแรง ฯลฯ 

 5.1.4 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น 
เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปล่ียนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัวหรือวิธี
แก้ปัญหำให้เหมำะสม 

 5.1.5 ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิส้ัน  
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
  5.1.6 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 5.1.4 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น 
เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปล่ียนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัวหรือ         
วิธีแก้ปัญหำให้เหมำะสม 

 5.1.5 ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิส้ัน  
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
  5.1.6 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ 
และกระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
  5.1.7 รวบรวม ศึกษำข้อมูล วิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต 

5.2 ช่วยงำนงำนส่งเสริมกำรคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ งำนควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.3 งำนกิจกรรม ๕ ส. ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
5.4 งำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

6. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงช่ัวครำว (พนักงำนพิมพ์ดีด) ปฏิบัติหน้ำท่ีธุรกำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 

6.๑  งำนธุรกำร 
 ๑) งำนออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒) งำนกำรจัดกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมกลุ่ม 
 ๓) งำนจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกลุ่มฯ และงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔) งำนรับ ส่งหนังสือ (ระบบ Smart Area ) 
 5) งำนประชำสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 6) งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  7) งำนวิเครำะห์ หนังสือเพื่อน ำส่งให้ผู้รับผิดชอบ 
                   8) งำนตรวจสอบควำมเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือรำชกำรเพื่อน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

9) งำนจัดหำและดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 10) งำนประสำนกำรด ำเนินงำนท้ังภำยในและภำยนอก 
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6.2 กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ 
6.3 ช่วยงำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไข

และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
6.4 งำนกิจกรรม  ๕ ส. ภำยในกลุ่มงำนท่ีรับผิดชอบ 
6.5 งำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
 
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.  นางรัดดา   วิทยากร   ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                     
ปฏิบัติหน้ำท่ี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 

   ๑.๑ มีหน้ำท่ีควบคุม กล่ันกรองงำน ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มงำน                    
ให้เปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
  ๑.๒ ประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับกลุ่มงำนอื่นในส ำนักงำน โรงเรียน หน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.๓ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ของสถำนศึกษำ 
  ๑.๔  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยใน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    ๑.๕ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
   ๑.๖ ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  (ก.ต.ป.น.) 
  ๑.๗ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
     ๑.๘ โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
     ๑.๙ งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
               ๑.๑๐ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
              ๑.๑๑ โครงกำรแข่งขันสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน 
    ๑.๑๒ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเชียงแหว               
และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนแชแล 
    ๑.๑๓ โครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนื่องในวนัภำษำไทยแห่งชำติ 
              ๑.๑๔ กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ และประเมินกำรอ่ำนรู้
เรื่องตำมแนว PISA ของนักเรียนช้ัน  ม.๑ – ๓ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
              ๑.๑๕ งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูภำษำไทย 
  ๑.1๖ จุดเน้นท่ี 3.1 อ่ำนออกเขียนได้ 
                ๑.๑๗  งำนอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. นางสาวศศิธร  นาคดิลก   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
   ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ ๒ 
     ๒.๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และกระบวนกำรเรียนรู้ 
ควบคุมก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
     ๒.๓ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     ๒.๔ งำนศึกษำ  วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
     ๒.๕ งำนนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
      ๒.๖ งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
     ๒.๗ งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
     ๒.๘ จุดเน้นท่ี 4 กำรขับเคล่ือน ๖ มิติคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ 
     ๒.๙ จุดเน้นท่ี3.2 กำรคิดเลขเร็ว/คิดเลขคล่อง 

     ๒.๑๐ งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูคณิตศำสตร์   
   ๒.๑๑ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองหว้ำ 

และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนท่ำล่ีสีออ 
      ๒.๑๒ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๓. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบ และปฏิบัติงำนดังนี ้
     ๓.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

      ๓.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย  
     ๓.๓ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
     ๓.๔ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
     ๓.๕ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
     ๓.๖ STEM Education ปฐมวัย 
     ๓.๗ Coding ระดับอนุบำล   
      ๓.๘ โครงกำรโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
      ๓.๙ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    3.๑0 งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูปฐมวัย 
     ๓.๑1 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 

๒ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ ๓  และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 4   
   ๓.๑๒ จุดเน้นท่ี ๒  กำรศึกษำปฐมวัย 

                 ๓.๑๓ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
            ๔. นางฐิตินันท์  อุปการ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
    ๔.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
     ๔.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
     ๔.๓ งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง   และชุมชน 
     ๔.๔  โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  NT และ O-NET  
     ๔.๕  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT,O-NETโดยใช้กลุ่มเครือข่ำยเป็นฐำน 
   ๔.๖  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
     ๔.๗  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดไฮสโคป Hish scope ปฐมวัย 
     ๔.๙  Coding ระดับอนุบำล 
     ๔.๑๐ STEM Education ปฐมวัย 
   4.11 โครงกำรใช้ส่ือ 60 พรรษำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
     ๔.๑2 งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือจ่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูผู้สอนปฐมวัย            
และท่ีปรึกษำชมรมครูวัดและประเมินผล 
   ๔.๑3 โครงกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีสุจริต 
   4.14 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
   ๔.๑5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์) 
   ๔.๑6 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนนำยูง 
นกเขียน  เครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ ๑ และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนโปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ 
   4.17 จุดเน้นท่ี 2 กำรศึกษำปฐมวัย 
   ๔.๑8 จุดเน้นท่ี ๓.3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

    ๔.๑9 งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๕. นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
    ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
    ๕.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรวัดปละประเมินผลกำรศึกษำ 
    ๕.๓ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฎศิลป์) 
    ๕.๔ กำรพัฒนำข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
    ๕.๕ โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
    ๕.๖ กำรจัดทดสอบระดับชำติ ประเมินควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนช้ัน ป.๑ (RT) 
    ๕.๗ ระบบ School Mis 
    ๕.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
    ๕.๙ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนบุ่งแก้วทมนำงำม และ 
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนโนนสะอำดโคกกลำง 
   ๕.๑๐ จุดเน้นท่ี ๗ เขตสุจริต  โรงเรียนสุจริต 
    ๕.๑๑ งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๖. นางสาววริศรา  เชิญชม   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ มี
หน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
   ๖.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๖.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
               ๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
   ๖.๔ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๖.๕ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๖.๖ กำรประเมิน ITA ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   ๖.๗ กำรประเมิน ITA สถำนศึกษำ 
               ๖.๘ งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูภำษำต่ำงประเทศ 
    ๖.๙ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนพันดอน 
และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเสอเพลอผำสุก     
   ๖.๑๐ จุดเน้นท่ี7 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
               ๖.๑๑ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๗.  นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำท่ีดังนี้ 
   ๗.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ีกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๗.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   ๗.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
   ๗.๔ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๗.๕ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   ๗.๖ โครงกำรอัจฉริยภำพวิทย์/คณิต สสวท. 
   ๗.๗ โครงกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
   ๗.๘ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
   ๗.๙ วิทยำกำรค ำนวณ 
   ๗.๑๐  งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูวิทยำศำสตร์ 
   ๗.๑๑  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน                        
โนนสะอำดหนองโพธิ์ และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองแสง ๒ 
   ๗.๑๒ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       ๗.๑๓ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 
              ๘. นางสาววิมล  เถาวัลย์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
   ๘.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  
      ๘.๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    ๘.๓ ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม    
     ๘.๔ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
      ๘.๕ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ของสถำนศึกษำ  
     ๘.๖ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
                ๘.๗ โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 
     ๘.๘ ปฏิบัติงำนดูแลระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET)  
     ๘.๙ กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแนะแนวและกิจกรรมลูกเสือ 
     ๘.๑๐ โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม 
      ๘.๑๑ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน                     
เมืองกุมภวำ  และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค 
    ๘.๑๒ งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูกำรศึกษำพิเศษ 
   ๘.1๓ จุดเน้นท่ี 1 กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี 10 และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
               ๘.๑๔  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๙. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำท่ีดังนี้ 
    ๙.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำส่ือนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ และ
ปฏิบัติงำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำล ำดับท่ี ๑   
     ๙.๒  ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                                  
มีประสิทธิภำพ   
                ๙.๓  งำนส่งเสริมพัฒนำศูนย์รวมส่ือกำรเรียนรู้ สพฐ. 
    ๙.๔  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     ๙.๕  โครงกำรร่วมมือวิจัยกับสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรต่ำง ๆ 
     ๙.๖  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     ๙.๗  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
     ๙.๘  งำนพัฒนำซอฟท์แวร์เพื่อกำรเรียนรู้ (www.mrcud2.com) 
     ๙.๙  งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 
 
 

http://www.mrcud2.com/


๓๙ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
   ๙.๑๐ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน                        
สำมพำดอุ่มจำน   และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนนำมว่ง 
     ๙.๑๑ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
 

  ๑๐. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                      
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฎิบัติหน้ำท่ีดังนี้ 
     ๑๐.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีในกลุ่มงำนพัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
     ๑๐.2 งำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV / DLIT) 
     ๑๐.3 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ 
     ๑๐.4 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้                     
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 
     ๑๐.5 งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนงำนพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูกำรงำนอำชีพ 
     ๑๐.6 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหัวนำค ำ                
และกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนจ ำปีศรีธำตุ 
     ๑๐.7 จุดเน้นท่ี 6 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
     ๑๐.8 งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
              ๑๑. นางสุภาวดี  ปกครอง  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                         
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
     ๑๑.๑ ปฏิบัติงำนหน้ำท่ี ผู้ช่วยงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 
     ๑๑.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษำและทักษะชีวิต 
     ๑๑.๓ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตและตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ของ สพฐ.  
     ๑๑.๔ ผู้ประสำนงำนวิจัย สพฐ. 
     ๑๑.๕ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเวียงค ำและ 
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองแสง ๑ 

     ๑๑.๖  งำนท่ีปรึกษำและผู้ประสำนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำรชมรมครูสุขศึกษำ 
      ๑๑.๗  โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  ๑๑.๘  จุดเน้นท่ี 7 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
       ๑๑.๙  งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 

           



๔๐ 
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 งานธุรการ 
   ๑๒.   นายสุริยศาสตร์  โคตรแสนเมือง  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้ 
     ๑๒.๑ ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ๑๒.๒  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่ม ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๑๒.๓ งำนติดต่อส่ือสำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
     ๑๒.๔ จัดท ำบันทึก ระเบียบวำระกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม กลุ่มนิเทศฯ 
     ๑๒.๕ ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอื่นภำยในส ำนักงำน  ท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม 
       ๑๒.๖ รับ-ส่งหนังสือรำชกำรจำกสำรบรรณกลำง 
     ๑๒.๗ งำนเบิกจ่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ๑๒.๘ งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
              
8) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (DLICT) 
 
๑. นายปราโมทย์  พละจิต ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
               ๑. มีหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน แนะน า ให้
ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการด าเนินงาน และรับผิดชอบงานตามขอบข่าย ภารกิจ และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ดังนี้   
               ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา          
               ๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย จัดระบบงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลให้ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
การส่ือสาร ให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
               ๒. ศึกษาวิเคราะห์ ด าเนินงาน จัดต้ัง จัดสรรและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) งานพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ตลอดจนการ ดูแลและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด  
               ๓. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินงานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัด 
การศึกษาตามระบบข้อมูลพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส่วนราชการอื่น รวมถึง   
การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
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              ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
(Data Management Center : DMC) เผยแพร่เช่ือมโยงสู่โปรแกรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน 
การออกเลขประจ าตัวประชาชนแก่นักเรียนท่ีไม่มหีลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (G-CODE)  
รวมถึงระบบ Smart Card ของนักเรียน  
               ๕. งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : 
EMIS) ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา/ข้อมูลระบบบุคลากร (ข้อมูลครูและบุคลากร ทางการศึกษา) /
ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All : EFA) / ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน / ข้อมูลครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา (M–OBEC)  
               ๖. งานโปรแกรมข้อมูลส่ิงก่อสร้าง (B-OBEC) ตรวจสอบข้อมูล ก ากับ ติดตามการจัดเก็บข้อมูล 
ด้านส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
               ๗. งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
               ๘. งานวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               ๙. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน จัดท าแผนงานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร และด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
              ๑๐. งานจัดต้ัง จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา รวมท้ังการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๑๑. งานจัดต้ัง จัดสรรค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๑๒. งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑๓. งานพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
              ๑๔. งานจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา น าเสนอ เผยแพร่ รวมท้ังบริการข้อมูลสารสนเทศแก่  
หน่วยงาน สถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องและบุคคลท่ัวไป  
              ๑๕. งานพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใ์ช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ 
กระบวนการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ  
              ๑๖. งานติดต้ัง ดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาและให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบ Server และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา 
              ๑๗. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
สถิติจังหวัด ฯลฯ   
              ๑๘. งานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Center : KMC) 
              ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              ๒๐. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ  เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 



๔๒ 
 

รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยค ำส่ัง ท่ี  335/๒๕๖4 ลงวันท่ี  6  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
๒. นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ  ต าแหน่ง พนักงานราชการ  
          ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างาน ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์/
สังเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน แนะน า ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและรับผิดชอบงานตามขอบข่ายภารกิจและงานท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้  
          ๑. ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    
               ๑.๒ มีหน้าท่ีดูแลงานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ 
ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
              ๑.๓ งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++)  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจน
โปรแกรมงานสารบรรณในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   
               ๑.๔ งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้บริการหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางในการแจ้ง ต าแหน่งจุด
ให้บริการประชาชน (CITIZEN Info)  
               ๑.๕ ช่วยงานติดต้ัง ดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาและให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบ Server และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
               ๑.๖ งานอ านวยความสะดวก ควบคุม ดูแล การใช้งานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video 
Conference 
               ๑.๗ ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
               ๑.๘ ช่วยปฏิบัติงานงานพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
เข้ากับกระบวนการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการให้บริการ  
               ๑.๙ ช่วยปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
และงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) ตลอดจนการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ี เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด 
               ๑.๑๐ ช่วยปฏิบัติงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
               ๑.๑๑ ช่วยปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Center : KMC) 
               ๑.๑๒ ปฏิบัติงานแทนนายปราโมทย ์ พละจิต กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
               ๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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9)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
        ๑. นางพจนีย์  ศรีสุข  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  ๑.๑ ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
  ๑.๒  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบควบคุมตำมกรอบงำนตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี   
จ ำนวน   ๓  ภำรกิจหลัก  คือ 
   - งำนธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
   - งำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี 
   - งำนตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 
 ๑.๓ ควบคุมกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรหน่วยตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบ
หนังสือส่ังกำร ค ำส่ัง มติ หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย 
 ๑.๔ ตรวจสอบพิจำรณำกล่ันกรองงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำส่ังกำร 
 ๑.๕ เร่งรัดติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
 ๑.๖ ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีและหน่วยงำนอื่น ๆ 
 ๑.๗ ติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Audit follow up) ตำมข้อเสนอและหรือตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำส่ังกำร 
 ๑.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ๒. นางสุภาภรณ์  วงค์อ ามาตร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คนที่ ๑ กรณีผู้อ ำนวยกำรหน่วย   
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
 ๒.๒ วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Audit Plan) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Audit 
program) และแต่งต้ังคณะด ำเนินกำรตรวจสอบ 
 ๒.๓ ตรวจสอบงบเดือนทุกแผนงำน/ โครงกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๒.๔ ตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๒.๔.๑ กำรรับ – จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 
 ๒.๔.๒ กำรเก็บรักษำเงินนอกงบประมำณ เงินค่ำมัดจ ำประกันสัญญำ เงินรำยได้แผ่นดิน 
 ๒.๕ ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงิน กำรน ำฝำกคลัง จ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรให้เจ้ำหนี้ หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
 ๒.๖ ตรวจสอบกำรเบกิจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
 ๒.๗ ตรวจสอบและติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินทุกประเภทของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Audit Report) โดยวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรับทรำบและส่ังกำร 
 
 
 
 
 



๔๔ 
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 ๒.๘ สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด ส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมรู้ ข้อเสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำ แนวทำงปฏิบัติในกำรตรวจสอบงำน
กำรเงิน  กำรบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร แก่สถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๒.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ๓. นายอภิชาติ  โภคาพานิชย์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับ ปฏิบัติกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ นางสุภาภรณ์  วงค์อ ามาตร            
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
 ๓.๒ ตรวจสอบและติดตำมกำรรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำเดือนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 ๓.๓ ตรวจสอบกำรควบคุมดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรใช้ประโยชน์ กำรดูแลรักษำให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 ๓.๔ ตรวจสอบกำรรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 ๓.๕ ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และเงินกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำรใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๓.๖ ตรวจสอบเงินทดรองรำชกำรและลูกหนี้เงินยืมรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๓.๗ ตรวจสอบกำรกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหล่ือมปี และกำรขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน 
 ๓.๘ ตรวจสอบและติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินทุกประเภทของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Audit Report) 
 ๓.๙ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมรู้ ข้อเสนอแนะแนวทำงปฏิบัติในกำรตรวจสอบงำนพัสดุแก่สถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ๓.๑๐ ปฏิบัติงำนสำรบรรณ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ๓.๑๑ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรที่เกิดประโยชน์ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนท่ัวไป
ทรำบ 
 ๓.๑๒ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
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๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 ๑.  นายสิรวิชญ์  แสนวัง ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงำน  ดังนี้  

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
๑.๒ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์  ส่งเสริม  พัฒนำ  เสนอควำมเห็น  สรุปรำยงำน  ให้

ข้อเสนอแนะ  รวมท้ังควบคุม  ตรวจสอบ  ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด  ดูแล  แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำน 
สถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอกุมภวำปี  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  กลุ่มเครือข่ำย
โรงเรียนอ ำเภอหนองแสง  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอโนนสะอำด  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอศรีธำตุ   
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอวังสำมหมอ  และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มกฎหมำยและ
คดี  โดยให้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้  

(๑)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำกำรมีวินัยและกำรรักษำวินัย  
(๒)  ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(๓)  ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัย และกำรตรวจสอบพิจำรณำวินัย  
(๔)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
(๕)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  
(๖)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี  
(๗)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่นของรัฐ  
(๘)  ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๙)  ศึกษำวิเครำะห์  วิจัย จัดท ำข้อมูล  และติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และ งำน

คดีของรัฐ  
(๑๐)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(11)  ปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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เขตรับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนของรองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  
 

1.นายสมาน  บุญจะนะ  รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ดังต่อไปนี้ 
1.อ าเภอกุมภวาปี 

       
 
    
 
 

 
 

 

 

 

             2.นายศุภชัย  โถบ ารุง  รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย  ดังต่อไปนี้ 
         1.อ าเภอศรีธาต ุ  
         1.1 กลุ่มเครือข่ายจ าปีศรีธาตุ 
         1.2 กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 
         1.3 กลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 
         1.4 กลุ่มเครือข่ายจ าปีศรีธาตุ 
         1.5 กลุ่มเครือข่ายหัวนาค า 
   
         2.อ าเภอวังสามหมอ 
          2.1  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1  

               2.2  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2 
           2.3  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3 

                      2.4  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4 
 
             3.นายวิรยุทธ   ชัยดินี    รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย  ดังต่อไปนี้ 
       1.อ าเภอโนนสะอาด 
                     1.1 กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง 
                     1.2 กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม 
                     1.3 กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ 
                     1.4 กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม 
 
 
 
 
 
 

       1.1 กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 
       1.2 กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว 
       1.3 กลุ่มเครือข่ายแชแล 
       1.4 กลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 
       1.5 กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 
       1.6 กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 
       1.7 กลุ่มเครือข่ายพันดอน 
       1.8 กลุ่มเครือข่ายเวียงค า 
       1.9 กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า 
      1.10 กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 



 
                      2.อ าเภอหนองแสง 
                      2.1 กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1 
                      2.2 กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2 
 
                      3.อ าเภอประจักษ์  
                     3.1 กลุ่มเครือข่ายนาม่วง 
                     3.2 กลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน 

 


