
    
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
ที ่129 / 256๔ 

เรื่อง   ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

                                                 ................................................ 

  เพ่ือ ให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เป็นไปตำมบทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2                     
พ.ศ.2545  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2553  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2553  และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37  มำตรำ 45 และมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22  พฤศจิกำยน 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                   
ที่ 149 /2553 ลงวันที่ 18 สิงหำคม  2553  เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  จึงยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3                             
ที่ 136/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562  และให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

1.  กลุม่อ ำนวยกำร 

1. นางละมัย   ภูศรีฤทธิ์      ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 1  

    ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำร             
กำรบังคับบัญชำ  ดังนี้   
 

 1.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร  เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 1.2 ศึกษำวิเครำะห์  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและขอบเขตงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 
 1.3 ตรวจสอบกลั่นกรองงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ยึดถือปฏิบัติรำชกำร ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือวินิจฉัยสั่งกำร 
 1.4 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆ ใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 และสถำนศึกษำในสังกัดที่เก่ียวกับ 
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.5 บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร  
  1.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

            กรณีที่  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงละมัย ภูศรีฤทธิ์       
ปฏิบัติหน้ำที่แทน   

                  / 2. นำงสำวลลิดำ... 
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๒. นางสาวลลิดา  แก้วรักษา    ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 3 

  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรจัดระบบบริหำร/งำนกำรประสำนงำน/  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
รำชกำร  ดังนี้                     
 

3.1  ศึกษำวิเครำะห์ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
3.2  ประสำนงำนด้ำนธุรกำร และด้ำนอ่ืนๆ กับทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

และสถำนศึกษำ  
                      3.3 งำนกำรจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 
  3.3.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
  3.3.2 งำนควบคุมภำยใน 

3.3.3  งำนกำรประหยัดพลังงำน 
3.4 งำนช่วยอ ำนวยกำร 
   3.4.1 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

     3.5 กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรประเมินผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.6 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 

         3.7 งำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

        กรณีท่ี  นำงสำวลลิดำ แก้วรักษำ  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงละมัย  ภูศรีฤทธิ์ , 
และนำยมนญู  วงศ์บัวพันธุ์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 
๓.  นายมนูญ  วงศ์บัวพันธุ์    ต าแหน่ง    นักประชาสัมพันธ์  ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 5   
 

    ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ /งำนกำรประสำนงำน  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
รำชกำร  ดังนี้      

4.1 ควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อวินิจฉัยสั่งกำร 
4.2 ศึกษำวิเครำะห์  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
4.3 กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2550 ว่ำด้วย 

กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
4.4 งำนกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยประกำศ ป้ำยภำพกิจกรรมเนื่องในโอกำสต่ำงๆ 
4.5 งำนประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
4.6 งำนช่วยอ ำนวยกำร 
   4.6.1 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
4.7 ตรวจสอบ/บ ำรุงรักษำเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงำนประชำสัมพันธ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
4.8 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4.9 ควบคุม ก ำกับดูแล และรักษำอุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนประชำสัมพันธ์ ตลอดจนเครื่องเสียงภำยใน 

ห้องประชุมทุกห้อง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร                                          
                          4.10 รำยงำนเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติภัย ใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนใน
สังกัด รวมทั้งประสำนกำรกำรรณรงค์และกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทำงถนนกับหน่วยงำนอ่ืนรำยงำน
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ หรือปัญหำที่เกิดข้ึนในหน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัด เสนอผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

4.11 งำนช่วยเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
4.12  งำนกำรกุศล สพฐ. และหน่วยงำนอื่น 

                  / 4.๑๓ ประสำนงำน... 



3 
 

 
4.13 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 
4.14 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                     กรณีท่ี  นำยมนูญ  วงศ์บัวพันธุ์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยวีรไท  เศษสันต์ และ 
นำงสำวปดิวรัดำ   เศษสันต์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน        
   

๔. นางสาวปดิวรัดา  เศษสันต์    ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 
      

                    ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำงำนช่วยอ ำนวยกำร/งำนกำรจัดระบบบริหำร/งำนกำรประสำนงำน/                      
งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร  ดังนี้    
                        

  5.1 ศึกษำวิเครำะห์ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  5.2 งำนกำรจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 
   5.2.1 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.3 งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   5.3.1 งำนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขหนี้สินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  5.4 ประสำนงำนด้ำนธุรกำร และด้ำนอ่ืนๆ กับทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง  
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
 5.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในควำมรับผิดชอบของ ผู้อ ำนวยกำร/                
รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ขอนแก่น เขต 3 ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
 5.7 งำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ประธำนศูนย์/รอง ผอ.สพป /
ผอ.กลุ่ม 
 5.8 กำรประชุมมอนิ่งทอร์ค ของ ผอ.สพป. /รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม ใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 5.9 กำรประสำนกำรจัดงำนเทศกำลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงำนกำชำดจังหวัดขอนแก่น 
 5.10 กำรจ ำหน่ำยวัตถุมงคล และสิ่งของที่ระลึกเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ 
 5.11 กำรรับบริจำคต่ำงๆ รวมทั้งกำรออกเกียรติบัตร,ใบอนุโมทนำบัตร และเครื่องหมำยตอบแทน 
 5.12 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ไว้บริกำร เช่น ข้อมูลโทรศัพท์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ,
ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ , ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด ส ำหรับไว้ติดต่อประสำนกำรด ำเนินงำน 
 5.13 กำรฝึกประสบกำรณ์ของนักศึกษำ และให้ควำมร่วมมืองำนวิจัยของหน่วยงำนอ่ืน 
 5.14 งำนรณรงค์โครงกำรร่วมบริจำคโลหิต 
 5.15 งำนประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
 5.16 ประสำนกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5.17 งำนกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
 5.18 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 
 5.19 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

                  กรณีที่  นำงสำวปดิวรัดำ  เศษสันต์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวลลิดำ  แก้วรักษำ
และ นำยวีรไท  เศษสันต์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๕. นำยวีรไท...   
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๕. นายวีรไท  เศษสันต์   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 7                        

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน งำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/งำนกำรประสำนงำน  มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร  ดังนี้    

 

6.1 งำนกำรจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 
 6.1.1 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6.2  กำรจัดงำนรัฐพิธี รำชพิธี และประเพณีวันส ำคัญภำยในอ ำเภอ 
6.3  งำนช่วยอ ำนวยกำร 
   6.3.1 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

 6.4 ควบคุม  ดูแล  เก็บรักษำ ทะเบียนคุมค ำสั่ง  แฟ้มค ำสั่ง จัดท ำสมุดคุมประกำศ ทะเบียนคุม
เกียรติบัตร  รวมทั้งติดตำมค ำสั่งเพื่อจัดเก็บส ำเนำตำมระบบสำรบรรณกลำง / สมุดตรวจเยี่ยม / สมุดตรวจรำชกำร 
 6.5 ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และสมุด                  
ลงเวลำผู้มำติดต่อรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
 6.6 ควบคุม ก ำกับดูแล และรักษำอุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนประชำสัมพันธ์ ตลอดจนเครื่องเสียงภำยใน 
ห้องประชุมทุกห้อง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
 6.7 กำรจัดงำนรัฐพิธี รำชพิธี และประเพณีวันส ำคัญ อำทิเช่น วันพ่อแห่งชำติ,วันแม่แห่งชำติ ,             
วันครู 
 6.8 กำรรำยงำนกำรไปรำชกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 6.9 งำนยำนพำหนะ 
 6.9.1 วิเครำะห์ ภำรกิจและแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำแนกภำรกจิท่ีมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ยำนพำหนะเป็นรำยเดือน 
  6.9.2 วำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ และก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรขออนุญำตใช้ยำนพำหนะ 
  6.9.3 ควบคุม ดูแล  จัดเก็บค ำขออนุญำตใช้ยำนพำหนะ กำรตรวจสภำพรถ กำรซ่อมบ ำรุง 

ศึกษำสภำพทั่วไปและก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำให้เกิดควำมปลอดภัย 
  6.9.4 กำรต่อทะเบียนรถรำชกำร และขอยกเว้นภำษีประจ ำปีรถรำชกำร 
  6.10 กำรจัดท ำหนังสือรำชกำรแจ้งเวียนโรงเรียนและภำยในส ำนักงำนฯ 
  6.11 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 
  6.12 งำนเสนอแฟ้ม เข้ำ-ออก 
  6.13 ควบคุม ดูแล ทะเบียนส่งทำงไปรษณีย์ 
  6.14 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 กรณีท่ี  นำยวีรไท  เศษสันต์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้ นำงสำวปดิวรัดำ เศษสันต์ และ                 
นำยมนูญ  วงศ์บัวพันธุ ์  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน                     
          / 7. นำงสำววำสนำ... 
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7. นางสาววาสนา  ทองชุม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                         
ขอนแก่นเขต 3   

 

                   มีหน้ำที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
7.1 งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร บรรณสำร จำก โรงเรียนในสังกัด  
7.2 ควบคุม ดูแล เก็บรักษำทะเบียนรับ – ส่ง จำกโรงเรียนในสังกัด 
7.3 ติดต่อประสำนงำนด้ำนธุรกำรและด้ำนอ่ืนๆ กับทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 

ในสังกัด รวมทั้งประสำนงำนภำยนอก เช่น องค์กร หน่วยงำนอื่น ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  7.4 งำนกำรให้บริกำร จัดหำน้ ำดื่ม และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
  7.5 ควบคุม ดูแล จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่ม 
ให้เรียบร้อยทุกวัน  
 7.6 ควบคุม  ดูแล  จัดพิมพ์ส ำเนำหนังสือส่งออกเพ่ือเก็บรักษำตำมระบบสำรบรรณกลำง 
 7.7 ควบคุม ก ำกับกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำง และสมุดลงเวลำผู้มำติดต่อ
รำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
 7.8 งำนกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
 7.9 ให้บริกำรติดต่อสอบถำม /รับโทรศัพท์ และควบคุมดูแลทะเบียนกำรขอใช้โทรศัพท์ 
หมำยเลข 043 – 415104 
  7.10 จัดท ำค ำสั่งเวรยำม /ทะเบียนบันทึกกำรอยู่เวรยำมตำมค ำสั่ง และรวบรวมค ำสั่งเวรยำม 
รักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด และสมุดบันทึกเวรยำมของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3  เสนอผู้บังคับบัญชำ 
                           7.11  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

                    กรณีท่ี   นำงสำววำสนำ  ทองชุม    ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏบิัติหน้ำท่ีได้ให้   นำยธนพงษ์  อันอำมำตย์  
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน 
 
8.  นายธนพงษ์  อันอามาตย์  ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                         

ขอนแก่นเขต 3   
 

                   มีหน้ำที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
  8.1 งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร บรรณสำร จำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น 
  8.2 ควบคุม ดูแล เก็บรักษำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรจำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น 
  8.3 ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรส ำนักงำนด้วยระบบ e – Filing / Smart – obec 
  8.4 ควบคุม ดูแล  เก็บรักษำ สมุดขออนุญำตเดินทำงไปรำชกำรของ ผอ.กลุ่ม /เจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 8.5 งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 8.6 ติดต่อประสำนงำนด้ำนธุรกำรและด้ำนอ่ืนๆ กับทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
ในสังกัด รวมทั้งประสำนงำนภำยนอก เช่น องค์กร หน่วยงำนอื่น ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8.7 งำนกำรให้บริกำร จัดหำน้ ำดื่ม และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
8.8 งำนกำรเบิก – จ่ำย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในรำชกำรของกลุ่มอ ำนวยกำร 
 
          /8.9 ควบคุม... 
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8.9 ควบคุม ดูแล จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่ม 
ให้เรียบร้อยทุกวัน 

8.10 ควบคุม  ดูแล  จัดพิมพ์ส ำเนำหนังสือส่งออกเพ่ือเก็บรักษำตำมระบบสำรบรรณกลำง 
8.11 งำนกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 

  8.12 ให้บริกำรติดต่อสอบถำม /รับโทรศัพท์ และควบคุมดูแลทะเบียนกำรขอใช้โทรศัพท์ 
หมำยเลข 043 – 415104          
                        8.13 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

                    กรณีท่ี นำยธนพงษ์  อันอำมำตย์    ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้ นำงสำววำสนำ  ทองชุม 
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน 
 

       
 
 

9. ว่าที่รอ้ยตรีพูลศักดิ์  ทาตา  ต าแหน่งช่างไฟฟ้า 3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3  
 
 

   มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

9.1 ขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3                  
ในกำรไปรำชกำรต่ำงๆ โดยรับผิดชอบรถตู้(ใหม่) เลขตัวถัง MMKST22P005117659  , รถวีโก้ หมำยเลข
ทะเบียน บล 3828  

9.2 งำนบันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน 
9.3 งำนขอเบิกน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และวัสดุอ่ืนๆ 
9.4 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ 
 9.5 งำนดูแล รักษำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง 
 9.6 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน  
 9.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย      

            กรณีท่ี ว่ำที่ร้อยตรีพูลศักดิ์ ทำตำ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยชูชำติ ศิลป์ประกอบ                     
และนำยสุรเดช  กองทอง  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

10. นายชูชาติ ศิลป์ประกอบ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
ขอนแก่น เขต 3      

 

            มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

10.๑ ขับรถยนต์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
ในกำรไปรำชกำรต่ำง ๆ โดยรับผิดชอบรถตู้  หมำยเลขทะเบียน  นข 5910       

10.๒ งำนบันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน 
10.๓ งำนขอเบิกน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และวัสดุอ่ืน ๆ 
10.๔ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10.๕ งำนดูแล รักษำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง 
10.๖ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน  
         / 10.7 ข้ึนบอร์ด... 
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10.๗ ขึ้นบอร์ดปฏิทินกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน 
10.๘ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 กรณีท่ี  นำยชูชำติ  ศิลป์ประกอบ  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ ว่ำที่ร้อยตรีพูลศักดิ์  ทำตำ 
และนำยสุรเดช  กองทอง  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
11.  นายบุญชู  บุญจง  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    
 
 

  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้   
 

 ๑1.๑ เปิด – ปิด อำคำรส ำนักงำนหลังที่  2  
๑1.๒ จัดตกแต่ง  ท ำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องอัดส ำเนำเอกสำร 
๑1.๓ บริกำรถ่ำยเอกสำร โรเนียวเอกสำร และลงบัญชีคุมกำรถ่ำยเอกสำรและโรเนียว 
๑1.๔ ดูแลน้ ำดื่ม น้ ำใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ ครูและผู้มำติดต่อรำชกำร 
๑1.๕ รักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร และป้องกันมิให้สัตว์มำเหยียบย่ ำท ำลำยสวนหย่อม 
๑1.๖ รดน้ ำ พรวนดิน ตัดแต่งก่ิงไม้รอบบริเวณอำคำรส ำนักงำน ให้สวยงำมอยู่เสมอ 
๑1.๗ ก ำจัดขยะมูลฝอย รอบๆ อำคำรส ำนักงำน 
๑1.๘ งำนกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
๑1.๙ งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

 กรณีท่ี นำยบุญชู  บุญจง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงปณิดำ  กุลวงค์                  
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 
 
 

12. นางปณิดา  กุลวงค์  พนักงานท าความสะอาด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
 

  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๑2.๑ เปิด -  ปิด อำคำรส ำนักงำนหลังที่ 1 ชั้นล่ำง (กลุ่มอ ำนวยกำร  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ 
สินทรัพย์  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและห้อง รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 3 ) 

๑2.๒ ปัดกวำด เช็ดถู ท ำควำมสะอำดห้องท ำงำนอำคำร 1 ชั้นล่ำง ( กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ 
สินทรัพย์  กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ห้องรองผู้อ ำนวยกำร  สพป. ขอนแก่น เขต 3 ห้องประชุม
เบญจพรและห้องประชุมเบญจรงค์)          

๑2.๓ ปัดกวำด  เช็ดถู  ดูแล ท ำควำมสะอำดพ้ืนทำงเดินตลอดแนวอำคำร 1 ชั้นล่ำง รวมทั้ง   
โต๊ะหินอ่อน  เพื่อให้พร้อมต่อกำรให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 

๑2.4 ดูแลน้ ำดื่ม น้ ำใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ ครูอำจำรย์และผู้มำติดต่อ 
รำชกำร  

๑2.5 เช็ดถู ท ำควำมสะอำดโต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ 
๑2.6 ตรวจเช็ค  ดูแลเครื่องเสียง  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ห้องประชุมทุกห้อง เพ่ือให้คงอยู่  รวมทั้งรักษำ 

ทรัพย์สินต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร  และป้องกันมิให้สัตว์มำเหยียบย่ ำสวนหย่อม 
 
          /12.7 ดูแล... 
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๑2.7 ดูแล  ตรวจเช็คกำรเปิด – ปิด ห้องประชุมทุกวัน เพ่ือป้องกันมิให้ทรัพย์สินในห้องประชุม 
สูญหำย  หำกทรัพย์สินในห้องประชุมสูญหำย ให้รีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ  

๑2.8 ล้ำงท ำควำมสะอำดแก้วน้ ำ  ถ้วยชุดน้ ำชำกำแฟ อ่ืนๆ และจัดเก็บให้เป็นที่ 
๑2.9 กรอกน้ ำใส่ตู้เย็น หรือเครื่องท ำน้ ำเย็น  กระติกน้ ำร้อน  เพื่อบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 
๑2.10 ดูแล และเก็บขยะมูลฝอยในห้องท ำงำนและบริเวณส ำนักงำนไปทิ้งในที่ที่ก ำหนด 
๑2.๑1 ดูแลท ำควำมสะอำดห้องสุขำชำย ให้สะอำดทุกวัน 
๑2.๑2 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

  กรณีท่ี นำงปณิดำ  กุลวงค์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสุนันทำ  ศรีบูพิมพ์                  
ปฏิบัติหน้ำที่แทน             

 

13. นางสาวสง่า  ทาตา  ต าแหน่ง นักการภารโรง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

   มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๑3.๑ ปิด – ปิดอำคำรส ำนักงำนหลังที่ 3 ชั้นบนและล่ำง 
13.2 ปัดกวำด ท ำควำมสะอำดห้องท ำงำนอำคำร 3  ชั้นบน (กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ 

กลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยตรวจสอบภำยในและห้องประชุมเบญจรงค์) และบริเวณรอบ ๆ อำคำร 
 13.3 ปัดกวำด เช็ดถู ดูแล ท ำควำมสะอำดพ้ืนทำงเดินตลอดแนวอำคำร 3 ชั้นบน รวมทั้ง 
ห้องท ำงำน และโต๊ะหินอ่อน เพ่ือให้พร้อมต่อกำรให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 
 13.3 ดูแลน้ ำดื่ม  น้ ำใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่  ครู  อำจำรย์  และผู้มำ 
ติดต่อรำชกำร            
 13.3 ตรวจเช็ค  ดูแลเครื่องเสียง  โต๊ะ- เก้ำอ้ี  ห้องประชุมใหญ่ทุกวัน  เพื่อป้องกันมิให้ 
ทรัพย์สินในห้องประชุมสูญหำย  รวมทั้งรักษำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร  และป้องกันมิให้สัตว์มำ เหยียบย่ ำ
สวนหย่อม 
 13.3 ดูแล  ตรวจเช็คกำรเปิด – ปิด ห้องประชุมใหญ่เมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมทุกครั้ง  เพื่อป้องกัน 
มิให้ทรัพย์สินในห้องประชุมสูญหำย หำกทรัพย์สินในห้องประชุมสูญหำย ให้รีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 13.3 เช็ดถูท ำควำมสะอำดโต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ 
 13.8 ล้ำงท ำควำมสะอำดแก้วน้ ำ  ถ้วยชุดน้ ำชำกำแฟ อ่ืนๆ และจัดเก็บให้เป็นที่ 
 13.9 กรอกน้ ำใส่ตู้เย็น หรือเครื่องท ำน้ ำเย็น  กระติกน้ ำร้อน  เพื่อบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 
 13.10 ดูแล เก็บขยะมูลฝอย ในห้องท ำงำนและบริเวณส ำนักงำนไปทิ้งในที่ที่ก ำหนด 
 13.11 ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ห้องสุขำดูแลให้สะอำดทุกวัน 
 13.12 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 กรณีท่ี นำงสำวสง่ำ  ทำตำ  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้   นำงปณิดำ  กุลวงค์                    
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 

          / 14.นำงสุนันทำ... 
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14. นางสุนันทา  ศรีบูพิมพ์  ต าแหน่ง  พนักงานท าความสะอาด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                     
ขอนแก่น  เขต 3    

  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๑4.๑ เปิด – ปิดอำคำรส ำนักงำนหลังที่ 1 ชั้นบน (ห้องปฏิบัติกำร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 )  
ชั้นล่ำง กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำครูฯ กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ และกลุ่มกฎหมำยและคดี 
  ๑4.๒  ปัดกวำด  ท ำควำมสะอำดห้องท ำงำนอำคำร 1 ชั้นบน (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ และอำคำร 2  กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ และกลุ่มกฎหมำยและคดี 

๑4.3  ปัดกวำด ดูแล เช็ดถู ท ำควำมสะอำดพ้ืน ระเบียง ที่นั่งพักตลอดแนวรำวระเบียง บันได 
๑4.4  ดูแลน้ ำดื่ม  น้ ำใช้และอุปกรณ์ของใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่  ครู  อำจำรย์  และผู้มำ 

ติดต่อรำชกำร 
๑4.5  ตรวจเช็ค  ดูแลเครื่องเสียง  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ห้องประชุมเล็กชั้นล่ำง  เพ่ือให้คงอยู่ตลอดไป 

รวมทั้งรักษำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร  และป้องกันสัตว์มำเหยียบย่ ำสวนหย่อม 
๑4.6  ดูแล  ตรวจเช็คกำรเปิด – ปิด  ห้องประชุมทุกวัน  เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินในห้องประชุม 

สูญหำย  หำกทรัพย์สินในห้องประชุมสูญหำย  ให้รีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ     
๑4.7  เช็ดถูท ำควำมสะอำดโต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อื่นๆ 
๑4.8  ล้ำงท ำควำมสะอำดแก้วน้ ำ ถ้วยชุดน้ ำชำกำแฟ อ่ืนๆ และจัดเก็บให้เป็นที่ 
๑4.9 กรอกน้ ำใส่ตู้เย็น หรือเครื่องท ำน้ ำเย็น  กระติกน้ ำร้อน  เพื่อบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 
๑4.๑0 ดูแล และเก็บขยะมูลฝอยในห้องท ำงำนและบริเวณส ำนักงำนไปทิ้งในที่ที่ก ำหนด 

 ๑4.๑1 ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ห้องสุขำหญิง ดูแลให้สะอำดทุกวัน 
 ๑4.๑2 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 กรณีท่ี  นำงสุนันทำ  ศรีบูพิมพ์    ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงสำวสง่ำ  ทำตำ                   
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

            
๑5. นายประสิทธิ์  สาเทียน   ต าแหน่ง   ลูกจ้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                    
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

 

 ๑5.1 ชักธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ เวลำ  08.00 น. 
๑5.๒ ปัดกวำดท ำควำมสะอำดบริเวณรอบนอกอำคำรส ำนักงำน , สวนหย่อมรอบๆ                               

หอพระพุทธรูป และศำลประจ ำ สพป.ขก 3 และห้องประชุมเบญจรงค์     
  ๑5.๓ ดูแลน้ ำดื่ม น้ ำใช้และอุปกรณ์ของใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์  และ                                   
ผู้มำติดต่อรำชกำรในเวลำรำชกำรและป้องกันสัตว์มำเหยียบย่ ำสวนหย่อม      

๑5.๔ ดูแล  รักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑5.๕ ก ำจัดวัชพืชที่ปะปนในสวนหย่อมรอบๆ อำคำรส ำนักงำน  
๑5.๖ รดน้ ำ พรวนดิน ซ่อมบ ำรุงต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้รอบๆ บริเวณส ำนักงำน และสวนหย่อม 

ให้สวยงำมอยู่เสมอ 
๑5.๗ ท ำควำมสะอำดบริเวณเสำธงและดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเชิญธงชำติสู่ยอดเสำ 
๑5.๘ บริกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์และหน่วยงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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๑5.๙ เก็บรักษำลูกกุญแจห้องกลุ่มอ ำนวยกำร และ ห้องท ำงำนทุกห้อง โดยให้ประสำนกันในกำร 
เก็บรักษำลูกกุญแจกับผู้อยู่เวร / ยำมรักษำกำรณ์ 

๑5.๑๐ งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                   กรณีท่ี  นำยประสิทธิ์  สำเทียน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำยสุรเดช  กองทอง 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
   
16. นายสุรเดช   กองทอง   ต าแหน่ง  ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                           

   มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

16.1 ขับรถยนต์ส่วนกลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ในกำร                      
ไปรำชกำรต่ำงๆ โดยรับผิดชอบรถตู้ หมำยเลขทะเบียน นข 2663 ขอนแก่น       

 16.2 งำนบันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน     

 16.3 งำนขอเบิกน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และวัสดุอื่น ๆ 
  16.4 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ    

16.๕ งำนดูแล รักษำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง 
16.๖ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน  
16.๗ ขึ้นบอร์ดปฏิทินกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน 
16.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

16.9 ชักธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ เวลำ 08.00 น.       
16.10 ปัดกวำดท ำควำมสะอำดอำคำรศูนย์ CMC และบริเวณรอบนอกอำคำร 

ส ำนักงำน , สวนหย่อมรอบๆ หอพระพุทธรูป และศำลประจ ำ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และห้องประชุมเบญจรงค์ 
16.11 ดูแลน้ ำดื่ม น้ ำใช้และอุปกรณ์ของใช้ส ำหรับบริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่  ครู อำจำรย์และ                                

ผู้มำ ติดต่อรำชกำรในเวลำรำชกำร และป้องกันสัตว์มำเหยียบย่ ำสวนหย่อม 
16.12 ดูแล รักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
16.13 ก ำจัดวัชพืชที่ปะปนในสวนหย่อมรอบๆ อำคำรส ำนักงำน 
16.14 รดน้ ำ พรวนดิน ซ่อมบ ำรุงต้นไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้รอบๆ บริเวณส ำนักงำน และสวนหย่อม 

ให้สวยงำมอยู่เสมอ 
  16.15 ท ำควำมสะอำดบริเวณเสำธงและดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเชิญธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ 
  16.16 บริกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์และหน่วยงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  16.17  เก็บรักษำลูกกุญแจห้องกลุ่มอ ำนวยกำร และ ห้องท ำงำนทุกห้อง โดยให้ประสำนกันในกำร
เก็บรักษำลูกกุญแจกับผู้อยู่เวร / ยำมรักษำกำรณ์ 
  16.18 ควบคุม  ดูแล และรักษำเครื่องเสียงห้องประชุมให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยและพร้อมใช้งำน 
  16.19 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 กรณี  นำยสุรเดช  กองทอง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำยประสิทธิ์  สำเทียน และ         
ว่ำที่ร้อยตรีพูลศักดิ์ ทำตำ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน                                                                                                    
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17. นายทองสุข ศรีวิเศษ ต าแหน่งยามรักษาการณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  

 17.๑ เปิด-ปิดประตูรั้วส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
 17.๒ ดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยบริเวณเสำธงและชักธงชำติลงจำกเสำ เวลำ 18.00 น.                                                                                
 17.3 ดูแลรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร       

17.๔ เก็บรักษำลูกกุญแจห้องกลุ่มอ ำนวยกำร และ ห้องท ำงำนทุกห้อง โดยให้ประสำนกันในกำร 
เก็บรักษำลูกกุญแจกับผู้อยู่เวร 

17.๕ ดูแล รักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

17.๖ ตรวจตรำ ดูแลไม่ให้บุคคลน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรออกนอกบริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 โดยไม่ได้รับอนุญำต       

 17.๗ รดน้ ำต้นไม้, หญ้ำในสวนหย่อมทุกแห่ง บริเวณด้ำนหน้ำและรอบๆ ส ำนักงำน 
 17.๘ ประสำนงำนกับเวร ฯ เพื่อรักษำควำมปลอดภัย 
 17.๙ ป้องกัน ดูแล  ไม่ให้สัตว์มำเหยียบย่ ำสวนหย่อม 
 17.๑๐ งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

 

 กรณีท่ี นำยทองสุข  ศรีวิเศษ  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยสุรเดช  กองทอง       
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
 
 
 

                  /กลุ่มนโยบำย... 
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2.  กลุม่นโยบำยและแผน 
 

1. นางสมนึก  ลิ้มอารีย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 31 
 

    ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

             1.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
  1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล    
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน งำนธุรกำร งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนนโยบำยและ
แผนงำน วิเครำะห์งบประมำณ งำนติดตำม และประเมินผลและรำยงำน และภำระงำนของศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำย
และแผนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  สำมำรถสนับสนุน  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic  Result – 
Based Management:SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (Strategic  Performance  
Based   Budgeting : SPBB) โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนโรงเรียนเป็นฐำน ( School – Based  
Management)โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรก ำกับ ติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบ 
   1.4 มอบหมำยงำนและบังคับบัญชำข้ำรำชกำรให้ปฏิบัติงำนเป็นทีม ติดตำม ตรวจสอบ                            
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในควำมรับผิดชอบ 
    1.5 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรค                  
วิธีแก้ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชำ   
   1.6 ตรวจสอบพิจำรณำกลั่นกรองงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
   1.7 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 3 และหน่วยงำนอื่น
ที่เก่ียวข้องกับงำนในหน้ำที่ 

1.8 งำนบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ ของงบประมำณทุกแผนงำน/โครงกำร/รำยกำร  
เพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ 
  1.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
2. นางศุภิสรา  ศรีไสย  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 32  

ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนนโยบำยและแผน   มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน  ดังนี้   

2.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับภำระงำนนโยบำย                 
และแผน  และงำนที่ได้รับมอบหมำย  

2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุนส่งเสริม 

         / กำรจัดกำร...        
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     กำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
2.3 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
2.4 งำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ /งำนแผนยุทธศำสตร์จังหวัด , กระทรวง , กรม 

  2.5 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ    
  2.6 งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับ จังหวัด
ขอนแก่น 
  2.7 ประสำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) กำรจัดท ำข้อเสนอกำร
เปลี่ยนแปลง (Blueprint  for change) กำรจัดกำรควำมรู้ (KMC)  
  2.8  กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ กรณีจัดท ำเอกสำรกำร
ประชุม 
  2.9 งำนประสำนงำนเพื่อด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำกำร 
  2.10 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  
            2.11 งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ 
   2.12 งำนควบคุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 

2.13 รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ปี พ.ศ. 2560  หรือหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ได้รับมอบหมำย 
   2.14 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่มำหรือไปรำชกำรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ล ำดับที่ 1           

2.15 ปฏิบัติงำนแทน  นำยทองใส  ไทยธำนี กรณีไม่มำ หรือไปรำชกำร 
2.16   ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
2.17 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
2.18 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
     

3. นายทองใส  ไทยธานี   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 34     

   ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน   ดังนี้ 

3.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับภำระงำน งำนวิเครำะห์
งบประมำณ และที่ได้รับมอบหมำย  

 3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุนส่งเสริม                    
กำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 3.3 กำรจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสถำนศึกษำ ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนกลุ่มนโยบำยและแผน 

 3.4 กำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศกึษำ 

3.5 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
  3.6 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ร่วมกับนำงศุภิสรำ  ศรีไสย 
 
            /3.7 กำรขออนุมัติ... 



14 
 

  3.7 กำรขออนุมัติงบเหลือจ่ำยประจ ำปี ผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
3. 8 ปฏิบัติงำนวิเครำะห์งบประมำณปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ งบประสบภัยธรรมชำติ และ   

(งบปกติ) และ รว่มกับ นำยจักรรินทร์  แสนสนิ   
  3.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่มำหรือไปรำชกำรไม่สำมำรถ

ปฏิบัติรำชกำรได้ ล ำดับที่ 2 
         3.10 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวจิตรลดำ  ต้นพรหม กรณีไม่มำ หรือไปรำชกำร 

3.11 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
3.12 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
3.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      

4. นายวัฒกานต์  ลาภสาร  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ35 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน  มีหน้ำที่
และรับผิดชอบงำนดังนี้ 

 

 4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลสำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำร        
จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  4.2 งำนเกี่ยวกับกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

  4.3 งำนจัดท ำข้อมูลปรับปรุงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมโปรแกรมe –MES ทุกรำยกำรรำยงำนผลต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  

 4.4 งำนวิเครำะห์ ติดตำม รำยงำนผล กำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ   
 4.5 กำรจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสถำนศึกษำ ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4.6 กำรด ำเนินงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.จำกส ำนักติดตำม

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำคสนำม 
 4.7 งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจรำชกำร ศึกษำธิกำรภำค กลุ่มจังหวัด จังหวัดขอนแก่น และศึกษำธิกำรจังหวัด
ขอนแก่น 

4.8 งำนจัดท ำโครงกำรต้นทุนผลผลิต /โครงกำรบูรณำกำรงบประมำณ ตำมค ำรับรองปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

  4.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่มำหรือไปรำชกำรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ล ำดับที่ 3 

 4.10 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวประพร  เปรื่องกำร กรณีไม่มำ หรือไปรำชกำร 
4.11 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
4.12 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 

  4.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
                     /5. นำงสำวจิตรลดำ... 
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5. นางสาวจิตรลดา  ต้นพรหม  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 33  
  
   ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ  มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

 5.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับภำระงำนวิเครำะห์
งบประมำณและงำนที่ได้รับมอบหมำย      

5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.3 งำนวิเครำะห์งบประมำณ เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง จัดสรร และเสนอของบประมำณงบด ำเนินงำน  
งบเงินอุดหนุน งบบุคลำกร และงบรำยจ่ำยอื่นเช่น ค่ำเช่ำบ้ำน งบเงินเดือนเต็มข้ันงบพนักงำนรำชกำร งบด ำเนินงำน
รำยกำรโต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ชุดฝึกทักษะก่อนประถม 

5.4 งบเงินอุดหนุนค่ำพำหนะเรียนรวม เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน 5 รำยกำรและปัจจัยพื้นฐำน
ยำกจนนักเรียน  ค่ำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

5.5 กำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
รำยกำรครุภัณฑ์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

5.6 กำรขอสนับสนุนงบประมำณ (นอกเหนือจำกงบปกติ) เกี่ยวกับงบลงทุน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

5.7 งำนวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย งำนค ำนวณต้นทุนผลผลิตและงำนจัดท ำกรอบ ประมำณ
กำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง : (Medium term Expenditure Framework: MTEF) 

5.8 งำนจัดท ำโครงกำรต้นทุนผลผลิต/โครงกำรบูรณำกำรงบประมำณ ตำมค ำรับรองปฏิบัติ
รำชกำร 

5.9  รับผิดขอบโครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก และจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  ร่วมกับ นำงศุภิสรำ  ศรีใสย 

5.10 งำนยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำในสังกัด 
5.11 งำนกิจกรรม 5 ส กลุ่มนโยบำยและแผน 
5.12 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่มำหรือไปรำชกำรไม่สำมำรถ

ปฏิบัติรำชกำรได้ ล ำดับที่ 4 
          5.13ปฏิบัติงำนแทน นำยทองใส  ไทยธำนี กรณีไม่มำ หรือไปรำชกำร 

5.14 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
5.15 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 

         5.16 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

6. นายจักรรินทร์  แสนสินต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                         

มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
  6.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนรวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   6.2 งำนพัฒนำระบบ ICT และจัดท ำเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบำยและแผน  
            / 6.3 งำนจัดสรร... 
 



16 
 

  6.3 งำนจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ  
 6.4 งำนจัดสรรงบประมำณและรำยงำนกำรใช้ค่ำสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำในระบบ            

e-budget ของสพฐ./สนผ. 
 6.5 งำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ที่

เกี่ยวกับกำรขอตั้งงบลงทุน  
 6.6  กำรจัดงบประมำณจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 

6.7 ปฏิบัติงำนวิเครำะห์งบประมำณปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ (งบปกติ) และ
งบประสบภัยธรรมชำติร่วมกับ นำยทองใส  ไทยธำนี 

6.8 ปฏิบัติงำนแทน นำยธีระวัฒน์  ทองชุม  กรณไีม่มำหรือ ไปรำชกำร 
6.9 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
6.10 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
6.11 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

7. นางสาวประพร เปรื่องการ ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
 

                    ปฏิบัติหน้ำทีแ่ทน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี อ37  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ร่วมกับนำยวัฒกำนต์  ลำภสำร ดังนี้ 
 

  7.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนหรือกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลสำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำร        
จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   7.2 งำนเกี่ยวกับกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  7.3 ประสำนงำน/อ ำนวยควำมสะดวก กำรเสนอของบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำ จำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.4 งำนจัดท ำข้อมูลปรับปรุงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมโปรแกรมe –MES ทุกรำยกำรรำยงำนผลต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  

7.5 งำนวิเครำะห์ ติดตำม รำยงำนผล กำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ   
7.6 กำรวิเครำะห์ ติดตำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่     

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
7.7 รับผิดชอบรำยกำร“พุธเช้ำข่ำวสพฐ.”สพป.ขอนแก่นเขต 3 วำงแผนบรหิำรและรำยงำนในระบบ                                

e-mes 
7.8 งำนวิเครำะห์งบประมำณ เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง จัดสรร และเสนอของบประมำณงบด ำเนินงำน  

งบเงินอุดหนุน งบบุคลำกร และงบรำยจ่ำยอื่นเช่น นักกำรภำรโรง ครูวิกฤตคืนครูให้นักเรียน  ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำง
ชั่วครำวในสพป./เจ้ำหน้ำที่เวรยำมพนักงำนพิมพ์ดีด และพนักงำนท ำควำมสะอำด 

  7.9 งำนบันทึกเกี่ยวกับกำรไปรำชกำรและกำรยืมเงินทดรองรำชกำร/เงินรำชกำร พร้อมทั้งเอกสำร
ล้ำงหนี้ทุกกิจกรรม  
  7.10 ปฏิบัติงำนแทน นำยวัฒกำนต์  ลำภสำร กรณีไม่มำหรือไปรำชกำร 

7.11 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
  7.12 ทีมงำนเครือข่ำย ทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
  7.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   / 8. นำยธีระวฒัน์... 
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8. นายธีระวัฒน์  ทองชุม ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3   
 

                     มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำนธุรกำร  ดังนี้ 
 

  8.1 ศึกษำ วิเครำะห์  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรปรับแผนปฏิบัติงำนธุรกำรของ                 
กลุ่มนโยบำยและแผนให้มีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  สำมำรถสนับสนุน  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  8.2 ควบคุม  ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับภำระงำนบริหำรธุรกำร 
งำนเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพของกลุ่มนโยบำยและแผน และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม และ
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและงำนที่ได้รับมอบหมำย 
  8.3 งำนธุรกำร ในกำรควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือ จัดเก็บและค้นเอกสำรอย่ำงเป็นระบบตำม
ระเบียบงำนสำรบรรณ ตลอดจนงำนพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ประสำนงำนธุรกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน งำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และสถำนศึกษำรวมถึง 
หน่วยงำนอ่ืน ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มนโยบำยและแผนให้ค รู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
  8.4 งำนประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน  
  8.5 งำนด้ำนวำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำย 
และแผน และกำรบริหำรงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ด้วยวิธีกำรจัดส่งหนังสือรำชกำรผ่ำนระบบe – Office / e –filing 
  8.6 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 

8.7 ปฏิบัติงำนช่วยงำนนโยบำยและแผน ร่วมกับ นำงศุภิสรำ  ศรีใสย  
  8.8 ปฏิบัติงำนแทน นำยจักรรินทร์  แสนสิน กรณีไม่มำหรือไปรำชกำร 
  8.9 ปฏิบัติงำนอ ำนวยควำมสะดวกด้วยจิตบริกำรกับผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 

8.10 ทีมงำนเครือข่ำยทุกกลุ่มงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
  8.11 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
  

 

 

 

 

 

 

 

           / 3. กลุ่มส่งเสริม... 
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3.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
 

1.  นางสมนึก  ลิ้มอารีย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที ่31 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี     

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร อีกต ำแหน่งหนึ่ง   

กรณีท่ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวกนกพร  อัครพิเชษฐ์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน   
 
2. นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 36   
 

                   มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

2.1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.2 กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.3 กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
2.4 กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2.5 กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ

กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
2.6 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัด 
2.7 กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.8 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
2.9 งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
2.10 งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) 
2.11 งำนส่งเสริมกำรศึกษำคน้คว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2.12 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2.13 งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2.14 งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2.15 งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2.16 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และ                              

กำรจัดกำรศึกษำ  
2.17 ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.18 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.19 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

กรณีท่ี  นำงสำวกนกพร  อัครพิเชษฐ์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                                             
นำยจักรพงศ์  ไชยประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
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3. นายจักรพงษ์  ไชยประสิทธิ์ ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
 

 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

3.1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ                  
กำรสื่อสำร ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.2 จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของหน่วยงำน 
3.3 งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์                         

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
3.4 งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
3.5 งำนศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ 
3.6 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูล

ข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
3.7 งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร

โทรคมนำคม 
3.8 งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
3.9 งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร

โทรคมนำคม 
3.10 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณีท่ี  นำยจักรพงศ์  ไชยประสิทธิ์    ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                             
นำงสำวกนกพร  อัครพิเชษฐ์ และนำงสำวณปภัชร  อรหันตำ   ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 
4. นางสาวณปภัช อรหันตา ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

 

มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

4.1 ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
4.2 ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ในกำรควบคุมรับ – ส่ง หนังสือ จัดเก็บและสืบค้นเอกสำร อย่ำงเป็น 
ระบบตำมระเบียบงำนสำรบรรณ ตลอดจนงำนพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภำพ 
4.3 งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
4.4 งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.5 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.6 งำนจัดท ำแผนพัฒนำส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.7 งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
4.8 งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรเทศเพ่ือกำรบริหำร 
4.9 งำนประสำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.10 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

    

  กรณีท่ี   นำงสำวณปภัช  อรหันตำ  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้                                             
นำยจักรพงศ์  ไชยประสิทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน        
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4.  กลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
 

1. นางจรรยาพร  ทศยันไชย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต าแหน่ง เลขที่  อ8                         

มีหน้ำที่และรับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 

1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์  

1.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  
เขต 3  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติมทุกฉบับ 

1.3 มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ท ำหน้ำที่แทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ 

1.4 บังคับบัญชำ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ควบคุม ก ำกับ วินิจฉัยสั่งกำร แก้ไขปัญหำ ติดตำม 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  

1.5 ก ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตำมก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ทันก ำหนดเวลำของทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.6 วำงแผนงำนด ำเนินกำรประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแลกลั่นกรองงำน  ติดตำม ช่วยเหลือ 
พร้อมให้ค ำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนให้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
ค ำสั่ง หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

1.7 ตรวจเสนอ เสนอควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำในงำนที่เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอให้ถูกต้อง และ
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ค ำสั่ง แบบแผนและนโยบำย ของกระทรวง ทบวง กรม และมติ
คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งกำรอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

1.8 ตรวจ และวินิจฉัยหนังสือเข้ำใหม่ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ก่อนมอบ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

1.9 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
1.10 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
1.11 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         กรณีท่ี นำงจรรยำพร  ทศยันไชย ไม่อยู ่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้มอบ นำงสำวยุภำพร  แถวเพีย 
นำงวันทนีย์ จันทร์ห้ำงหว้ำ, นำงนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร , นำงสำยใจ  หวำนแท้ , นำงสำวสกุลรัตน์  หวำนจิตต์ ปฏิบัติหน้ำท่ี
แทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

/2. กลุ่มบรหิำร... 
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

2. นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้า   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี  อ10  

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกำรเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบเงินในงบประมำณ 
2.2 วำงฎีกำ และจัดพิมพ์ฎีกำในระบบ GFMIS 
2.3 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินยืมรำชกำร  
2.4 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยนำยทะเบียนของส่วนรำชกำร ตำมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ      

ของกรมบัญชีกลำง 
2.5 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 2.6 จัดควบคุม เครื่อง GFMIS  
 2.7 กำรจ่ำยเงินทุกประเภท  ตำมโปรแกรม  KTB ของธนำคำรกรุงไทย 
 2.8 เบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม ของข้ำรำชกำร ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
 2.9 จดัท ำ –ควบคุม ทะเบียนคุมเอกสำรกำรขอเบิกเงินทุกประเภท 
 2.10 จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 

                               2.11 จัดท ำรำยกำรกำรเบิกจ่ำยเงิน จำกเครื่อง Terminal ในระบบ GFMIS (ZAP_RPT506, 
ZAP_RPT503) 
                     2.12 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เบิกจ่ำยตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
                    2.13 เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่ ค่ำตอบแทน กต.ปน.ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และค่ำตอบแทนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  2.14 รำยงำนสรุปรำยกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำน ในระบบ GFMIS (W01)  
เสนอผู้บังคับบัญชำ และเก็บไว้รอตรวจสอบ 
                    2.15 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
                    2.16 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         กรณีท่ี  นำงวันทนีย์ จันทร์ห้ำงหว้ำ  ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้   
นำงนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

3. นางสาวสกุลรัตน์  หวานจิตต์   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  อ9  

              ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนส่วนรำชกำร ในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
3.2 จัดท ำทะเบียนคุมเงินยืมรำชกำร เร่งรัดกำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร 

 3.3 เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง  ในสังกัด  
3.4 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยนำยทะเบียนของส่วนรำชกำร ตำมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ       

ของกรมบัญชีกลำง 
/3.5 จัดท ำทะเบยีนสนิทรัพย์รำยตัว... 
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3.5 จัดท ำทะเบียนสินทรัพย์รำยตัว และจัดท ำรำยละเอียดค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์รำยตัว        
ของโรงเรียนในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

3.6 บันทึกหักล้ำงลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ ในระบบ GFMIS 
3.7 จัดท ำงบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
3.8 จัดท ำโปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรเร่งรัดกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
3.9 รำยงำนสถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงินงบลงทุน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำม เร่งรัด

กำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 
3.10 เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอก ทุกประเภท 
3.11 จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี 
3.12 รำยงำนเบิกจ่ำยเงินผู้รับบ ำนำญ 
3.13 จัดท ำรำยละเอียดกำรรับ – จ่ำยเงินบ ำนำญ ในระบบ E-Pension กรมบัญชีกลำง 
3.14 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
3.15 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กรณีท่ี  นำงสำวสกุลรัตน์  หวำนจิตต์  ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้   
นำงนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
4. นางสายใจ  หวานแท้   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี  อ13  

                   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ควบคุมกำรเบิกจ่ำย ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ  
4.2 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนของส่วนรำชกำร 
4.3 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ (E-Payroll) 
4.4 ควบคุมใบเสร็จรับเงิน จัดท ำสมุดเงินสด จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ของส่วนรำชกำร 
4.5 จัดท ำรำยละเอียดเงินเดือน เบิกจ่ำยเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
4.6 จัดท ำรำยละเอียดค่ำจ้ำง เบิกเงินค่ำจ้ำงประจ ำของนักกำรภำรโรง ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
4.7 เบิกเงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนวิทยฐำนะ ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
4.8 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ ปรับพอก 
4.9 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ,ค่ำตอบแทน, เงินค่ำครองชีพ, เงินค่ำตอบแทนเต็มขั้น   

 เงิน พคศ. และเงินอ่ืนนอกเหนือจำกเงินเดือน 

4.10 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินรำงวัล  ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
   4.11 จัดท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ 5110) 
   4.12 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
  4.13 ด ำเนินกำร น ำส่ง  ถอนคืน เงินสะสม สมทบชดเชย กบข. ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัด ประจ ำทุกเดือน 

/4.14 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย... 
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4.14 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย น ำส่ง ถอนคืน เงินสะสม สมทบ กสจ. ของลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
ประจ ำเดือน 
                   4.15 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กรณีท่ี  นำงสำยใจ  หวำนแท้  ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้   
นำงวันทนีย์ จันทร์ห้ำงหว้ำ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

5. นายสิทธิโชค  อังศุวิโรจน์กุล  ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้  

5.1 จัดท ำรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมโปรแกรมเงินเดือน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

5.2 จัดท ำรำยละเอียดรำยกำรแจ้งหักเงิน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.3 จัดท ำและควบคุมระบบภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ตำมโปรแกรมภำษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ของกรมสรรพำกร 
5.4 จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด  
5.5 จัดท ำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ และรับ – จ่ำยเงินประกันสัญญำ 
5.6 เบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และข้ำรำชกำรบ ำนำญ ในกรณีถึงแก่กรรม 
5.7 จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือนของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงในสังกัดเกี่ยวกับสถำบันกำรเงินทุกประเภท 
5.8 รำยงำนกำรขอเบิกเงินจำกคลัง ส่งคลังจังหวัดขอนแก่น ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
5.9 เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภท 
5.10 เบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคของ ส ำนักงำน และโรงเรียนในสังกัดทุกประเภท 

                   5.11 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
                   5.12 งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กรณีท่ี  นำยสิทธิโชค   อังศุวิโรจน์กุล  ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้                 
นำยนพรัตน์  มูลสูตร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

6. นายนพรัตน์  มูลสูตร  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำวทุกประเภท ตำมระบบ GFMIS 
6.2 เบิกเงินเดือนพนักงำนรำชกำร ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษำ 
6.3 เบิกเงินเดือนครูอัตรำจ้ำง 26 อัตรำ 
6.4 เบิกเงินเดือนครูอัตรำจ้ำง 14 อัตรำ 
6.5 เบิกเงินเดือนครูธุรกำร 74 อัตรำ 

                     6.6 เบิกเงินค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง 79 อัตรำ 
6.7 เบิกเงินค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง 27 อัตรำ 
6.8 เบิกเงินค่ำจ้ำงครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
6.9 เบิกเงินค่ำจ้ำงพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 
6.10 เบิกเงินค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 
6.11 เบิกเงินค่ำจ้ำงนักจิตวิทยำ 

/6.12 เบิกเงินค่ำจ้ำงเจำ้หน้ำท่ีพมิพ์ดีด 
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6.12 เบิกเงินค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด 
6.13 เบิกเงินค่ำจ้ำงแม่บ้ำน 
6.14 เบิกเงินค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 

                     6.15 จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีรำยได้แผ่นดิน รำยได้แผ่นดินน ำส่งคลัง 
                     6.16 จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
                     6.17 จัดท ำรำยกำรกำรเบิกจ่ำยเงิน จำกเครื่อง Terminal ในระบบ GFMIS (ZAP_RPT506, 
ZAP_RPT503) 

 6.18 วำงฎีกำ และจัดพิมพ์ฎีกำในระบบ GFMIS 
                    6.19 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยนำยทะเบียนของส่วนรำชกำร ตำมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ  
ของกรมบัญชีกลำง 
                    6.20 เบิกจ่ำยเงินบ ำนำญปกติ บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จค้ ำประกัน บ ำเหน็จตกทอดทำยำท 
บ ำเหน็จลูกจ้ำง บ ำเหน็จรำยเดือน ของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และข้ำรำชกำร  ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ตำมระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลำง 
                    6.21 รับ – น ำส่งเงินประกันสังคมของพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 
                    6.22 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
                    6.23 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                   กรณีท่ี นำยนพรัตน์  มูลสูตร ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้                                    
นำยสิทธิโชค   อังศุวิโรจน์กุล  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

งำนบริหำรบัญชี 
 

7 .นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ11 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
7.1 จัดท ำงบทดลองประจ ำเดือน รำยงำนงบกำรเงินประจ ำเดือน รำยงำนงบกำรเงินประจ ำไตร

มำส รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี ส่ง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน,คลังจังหวัดขอนแก่น และ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

7.2 รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยในระบบ 
KRS, ARS 

 7.3 ตรวจสอบ ปรับปรุงกำรตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ บัญชีรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมบัญชี
รำยได้และบัญชีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง ในระบบ GFMIS  

7.4 บันทึกกำรรับ – จ่ำย กำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 
7.5 ปรับปรุงและปิดบัญชี กำรบันทึกบัญชีสิ้นปีงบประมำณ ส่ง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน,คลัง

จังหวัดขอนแก่น และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
7.6 จัดท ำงบเทียบยอดลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร 
7.7 จัดท ำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร 
7.8 บันทึกหักล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS 
7.9 เรียกคืนเงินตำมรำยงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน (กรณีเรียกเงินคืน) และรำยงำนให้

ผู้บังคับบัญชำทรำบอย่ำงน้อย  เดือนละ 1 ครั้ง 
/7.10 ควบคุม ตรวจสอบและปรบัปรุง.... 
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7.10 ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีเงินฝำกคลัง เงินประกันสัญญำ    เงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์อ่ืน และบัญชีเงินรับฝำก  

7.11 จัดท ำโปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรเร่งรัดกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
7.12 กำรบันทึกทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน จัดท ำ – ตรวจสอบบัญชีตำมระบบ GFMIS 
7.13 บันทึกตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS บันทึกรำยกำรตัดจ่ำยช ำระเงินโดยผ่ำน

ส่วนรำชกำรในระบบ GFMIS (ZF_53_PM)  
7.14 จัดควบคุม เครื่อง GFMIS และดูแลตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS 
7.15 ด ำเนินกำรเรื่อง เปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค 
7.16 จัดท ำค ำสั่งและเก็บรวบรวมค ำสั่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

                   7.17 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร เร่งรัดกำรส่งใช้เงินทดรองรำชกำร 
                   7.18 จ่ำยเงินค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ของข้ำรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 
                  7.19 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุมภำยใน 
                  7.20 เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร ของผู้รับบ ำนำญในสังกัด One - 
stop Service 
                  7.21 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
                  7.22 งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณีท่ี นำงนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร ไม่อยู่หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้                                   
นำงวันทนีย์ จันทร์ห้ำงหว้ำ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

8. นางสาวสุนิสา นาชิน   ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำทีธุ่รกำรกลุ่มกำรเงิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

8.1 จัดท ำงบเดือน รวบรวมใบส ำคัญ ตรวจสอบเอกสำร ก่อนส่งมอบให้ หน่วยตรวจสอบภำยใน
ด ำเนินกำรตรวจสอบ  

8.2 เก็บรักษำหลักฐำนกำรจ่ำย และเอกสำรประกอบกำรจ่ำย (ใบเสร็จรับเงิน ใบแทนใบเสร็จ และ
หลักฐำนกำรโอนเงินตำมโปรแกรม KTB ของธนำคำรกรุงไทย)  

8.3 ควบคุม หลักฐำนใบส ำคัญด้ำนรับ ใบส ำคัญด้ำนจ่ำย  
8.4 จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินและลงเลขเอกสำรจำกระบบ GFMIS 
8.5 บันทึกตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS บันทึกรำยกำรตัดจ่ำยช ำระเงินโดยผ่ำนส่วน 

รำชกำรในระบบ GFMIS (ZF_53_PM) 
                    8.6 เก็บรวบรวม ส ำเนำ แจ้งเวียน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยกำรเงิน กำรคลัง ที่เกี่ยวข้องให้กับ
โรงเรียนในสังกัดทรำบ/ถือปฏิบัติ 
                   8.7 ควบคุมระบบงำน E-Filing ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                   8.8 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมของกลุ่ม 
                   8.9 จัดท ำ –ควบคมุ ทะเบียนคุมเอกสำรกำรขอเบิกเงินทุกประเภท 

8.10 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
8.11 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณ ี นำงสำวสุนิสำ นำชิน  ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้   
นำงนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

/9.นำงสำวยุภำพร... 
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งำนบริหำรสินทรัพย์ 

9. นางสาวยุภาพร   แถวเพีย  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ16  

        ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัสดุ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

                   9.1 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้าหน้าที่พัสดุ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
                   9.2 ตรวจสอบ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผ่ำนระบบ e-GP ของโรงเรียน 
ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ทุกโรง ทุกแผนงำน ทุกกิจกรรม 
                  9.3 ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์  ของ โรงเรียนในสังกัด 
                  9.4 ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกเงินหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
อำคำรประกอบของโรงเรียนในสังกัด  ทุกโรงเรียน                  
                  9.5 ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกเงินค่ำปรับปรุงซ่อมแซมฯ ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ทุกแผนงำน 
                  9.6 จัดควบคุม เครื่อง GFMIS  
                  9.7 บันทึกกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ในระบบ GFMIS (PO) ทุกโครงกำร ทุกแผนงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 
                  9.8 รำยงำนสถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงินงบลงทุน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบลงทุน 
                  9.9 ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ผ่ำนระบบ e-GP และเบิกจ่ำยเงินในงบด ำเนินงำน รำยกำร วัสดุ
ส ำนักงำนและวัสดุโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3  
                 9.10 จัดท ำเรือ่งขออนุมัติงบลงทุน รำยกำร ครุภัณฑ์  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 
                 9.11 จัดท ำเรื่องเกี่ยวกับที่รำชพัสดุและกำรรื้อถอน 
                 9.12 จัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์ และทะเบียนตีสินทรัพย์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 
                 9.13 ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
                 9.14 จัดท ำทะเบียนรับจ่ำยวัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 3 
                 9.15 ตรวจสอบเอกสำรเบิกเงินค่ำวัสดุ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดทุกโครงกำร 
                 9.16 จัดท ำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ตำมแผนงำนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ทุกโครงกำร ทุกแผนงำน 
                 9.17 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
                 9.18  งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

                 กรณี  นางสาวยุภาพร แถวเพีย   ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ 
 นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้า  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

/10.นำงสำวกิตติยำกร... 
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10. นางสาวกิตติยากร แดนไธสง ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มการเงิน  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  10.1 เบิกเงินค่ำพำหนะนักเรียนมำเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
  10.2 เบิกค่ำตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
  10.3 เบิกค่ำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน กรณีจ้ำงเหมำ 
  10.4 เบิกจ่ำยค่ำอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
  10.5 เบิกค่ำจ้ำงพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร กรณีจ้ำงเหมำ 
  10.6 จัดท ำทะเบียนคุม เบิก-จ่ำย ใบเสร็จรับเงิน 
  10.7 ด ำเนินกำรลงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ E-GP 
  10.8 ติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
  10.9 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กรณี  นำงสำวกิตติยำกร แดนไธสง ไม่อยู่ หรืออยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้ 
นำงสำวยุภำพร  แถวเพีย  ปฏิบัติหน้ำที่แทน     
 

5.  กลุม่บริหำรงำนบุคคล 
 

๑. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขที่  อ20                                                                                  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร  ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน  แผนพัฒนำ  ควบคุม  ก ำกับ  เร่งรัดงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถมีขวัญก ำลังใจ  น ำไปสู่กำรบริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ที่เก่ียวกับงำนธุรกำร  
งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหนง่  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ      
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันตำมก ำหนดเวลำ 
  1.2 มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่  ติดตำม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ก ำกับดูแล วินิจฉัย  
และแก้ปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ  ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไป                    
ด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมเป้ำหมำย 
  1.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้
งำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  1.4 เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลต่อ ก.ศ.จ. เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 
  1.5 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำรบันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนให้ควำม 
เห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร ที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอ        
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                    1.6 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลรำยงำนผล ปัญหำและ 
วิธีกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 
  1.7 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
           /1.กลุ่มงำน... 
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1. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง  ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 

1.1  นางมธุกร  ผาสีดา  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการต าแหน่งเลขที่  อ23 
 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

          1.1.1 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ วินิจฉัย  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
และช่วยแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่ง                                 
และวิทยฐำนะ 

 1.1.2 งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ                                 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก ำหนดทุกวิทยฐำนะ 

 1.1.3 งำนรับและส่งค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนของผู้ที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะทุกต ำแหน่ง 
หลักเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

1.1.4 งำนจัดท ำรำยละเอียดเสนอแต่งตั้งกรรมกำรประเมินชุดที่ 1 และกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 2  
ตรวจประเมินวิทยฐำนะ ทุกต ำแหน่ง ทุกวิทยฐำนะ ทุกหลักเกณฑ์ตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 

1.1.5 งำนประชุมคณะกรรมกำรตรวจประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2  และด้ำนที่ 3 ของกรรมกำรชุด
ที่ 1 ตรวจประเมินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 ช ำนำญกำรพิเศษ และเชี่ยวชำญ  

          1.1.6 งำนประชุมคณะกรรมกำรตรวจประเมินด้ำนที่ 3 ของกรรมกำรชุดที่ 2 สรุปผลกำรตรวจ
ประเมินวิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
                    1.1.7 งำนกลั่นกรองคุณสมบัติข้ำรำชกำรที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะทุกวิทยฐำนะ ทุกต ำแหน่ง และ
จัดท ำรำยละเอียดเสนอ ศธจ. 

1.1.8 งำนจัดท ำรำยละเอียด / งำนประสำน อ ำนวยควำมสะดวกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน  
ตำมหลักเกณฑ์ ว 13/2556 

1.1.9 งำนขอเลื่อนระดับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)           
เป็นระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญกำร (กรณีนั่งครองต ำแหน่ง)  

          1.1.10 งำนประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          1.1.11 งำนปรับระดับชั้นงำนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
          1.1.12 งำนเปลี่ยนสำยงำนและกลุ่มงำนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
          1.1.13 งำนจัดท ำรำยละเอียดในเรื่องที่เก่ียวข้อง  เสนอ ที่ประชุม กศจ.ขอนแก่น 
          1.1.14 งำนขอยกเว้นขอรับรำชกำรทหำร 
          1.1.15 งำนขอยกเว้นไม่เลือกมำตรวจรับข้ำรำชกำรทหำร 
          1.1.16  งำนขออนุญำตเดินทำงไปต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

รำยงำนกำรอนุญำตเดินทำงไปต่ำงประเทศประจ ำทุกเดือน 
          1.1.17  งำนให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16  ของข้ำรำชกำรครู                 

ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอแวงน้อย 
          / 1.1.18 ท ำหน้ำที่... 
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          1.1.18  ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ส ำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ) ในระบบ
กรมบัญชีกลำง และควบคุมกำรออกบัตรสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง                     
ที่  กค 0416.4/ว143  ลงวันที่ 19  มีนำคม  2561  ของข้ำรำชกำรครูในเขตพ้ืนที่อ ำเภอแวงน้อย 

          1.1.19  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
 

กรณีท่ี นำงมธุกร  ผำสีดำ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงสำวสุรัญญำ  วงษ์โพธิ ์
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

1.2  นางสาวสุรัญญา  วงษ์โพธิ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ24 
 

มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

           1.2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
1.๒.2 งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกต ำแหน่ง 

  ๑.๒.3 งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   ๑.๒.4 งำนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๑.๒.5 งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกต ำแหน่ง 
                     1.2.6 งำนจัดสรรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
   ๑.๒.7 งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร 

 ๑.๒.8 งำนตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
  1.2.9 กำรรำยงำนผลกำรบริหำรงำนบุคคล ต่อ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. 

    ๑.๒.10 เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ต่อ กศจ. เพ่ือพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 
   1.2.11 งำนให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16) ของข้ำรำชกำรครูในเขต             
พ้ืนที่อ ำเภอหนองสองห้อง 
   1.2.12  ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ส ำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ) ในระบบกรม 
บัญชีกลำง และควบคุมกำรออกบัตรสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0416.4/ 
ว143  ลงวันที่ 19  มีนำคม  2561  ของข้ำรำชกำรครูในเขตพ้ืนที่อ ำเภอหนองสองห้อง 
  1.2.13  งำนเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
  1.2.14  งำนเลื่อนเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 

1.2.15  งำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๑.๒.๑6  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

            

กรณีท่ี  นำงสำวสุรัญญำ วงษ์ โพธิ์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงมธุกร ผำสีดำ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 

 

           /2.กลุ่มงำนบ ำเหน็จ... 
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2. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 

2.1  นางละมัย  มหาวงศ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลข ท่ี อ21 
 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
รำชกำรดังนี้ 
  2.1.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (คนที่ 1 ) กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
  2.1.2 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำและช่วยแก้ปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
  2.1.3 งำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
  2.1.4 กำรเข้ำถึงข้อมูล  กำรจัดท ำ  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมข้อมูลข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในระบบทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตำมแบบค ำร้องขอและค ำสั่ง 

2.1.5 กำรเพ่ิม – กำรจ ำหน่ำย ข้อมูลอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในระบบ
ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตำมค ำสั่ง 

2.1.6 งำนบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกต ำแหน่ง ท ำหน้ำที่นำยทะเบียนควบคุมบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  2.1.7 งำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
(ในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment)  ที่เกี่ยวกับระบบทะเบียนทั่วไป  เช่น  ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลครอบครัว  ประวัติกำรศึกษำ/ ฝึกอบรม/ดูงำน, ที่อยู่ และกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำ-ชื่อ – ชื่อนำมสกุล 
  2.1.8 งำนขออนุญำตกำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกประเภท                                                 
               2.1.9 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

2.1.10 งำนจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  2.1.11 กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับ- จ่ำย ดวงตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  2.1.12 งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  2.1.13 งำนคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  2.1.14 งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  2.1.15  งำนขอเสนอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ 
  2.1.16  งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ  กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
                     ๒.1.17  งำนให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16) ของข้ำรำชกำรครู   
ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอโนนศิลำ  ลูกจ้ำงประจ ำทุกอ ำเภอ  ข้ำรำชกำรที่ปฎิบัติงำนในส ำนักงำน 
   2.1.18  ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ส ำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ) ในระบบกรม 
บัญชีกลำง และควบคุมกำรออกบัตรสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0416.4/ 
ว143  ลงวันที่ 19  มีนำคม  2561  ของข้ำรำชกำรครูในเขตพ้ืนที่อ ำเภอโนนศิลำ 
 
 
           /2.1.19 เสนอเรื่อง... 
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2.1.19 เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ต่อ ก.ศ.จ.เพ่ือพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 
  2.1.20 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
 

กรณีท่ี   นำงละมัย  มหำวงศ์   ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นำงสำวมำลิน ี ทองชุม 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน   (ยกเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มอบให้ นำงจันทร์เพ็ญ  อินทนนท์                                   
กรณี   นำงละมัย  มหำวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้) 
 

2.2  นางสาวมาลินี  ทองชุม ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ ต าแหน่งเลข ท่ี อ26 
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

 2.2.๑ งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมถึงกำรเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำร และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงประจ ำในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment) 

2.2.๒ งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร และถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำงประจ ำปีรวมถึงงำนถือ
จ่ำยในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment) 

2.2.๓ งำนตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยเบิกรวมถึง 
งำนตัดโอนถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนและค่ำจ้ำง ในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment) 
  2.2.๔ งำนจัดท ำบัญชีปรับพอกถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงเพ่ิมเติมในระบบจ่ำยตรง 
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment) 
  2.2.๕ งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจ ำปีและเพ่ิมเติมระหว่ำงปี ในระบบจ่ำยตรง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ(E-Payment) 
  2.2.๖ งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน(E-Payment) 

๒.2.7 กำรเข้ำถึงข้อมูล  กำรจัดท ำ  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมข้อมูลข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในระบบเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมค ำสั่ง 

๒.2.8 กำรเพ่ิม – กำรจ ำหน่ำย ข้อมูลอัตรำและเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                            
ในระบบเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมค ำสั่ง 
  2.2.9 งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือนค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงสุด 
  2.2.10 งำนด ำเนินกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 
                     ๒.2.๑1 งำนบริกำรจัดท ำหนังสือรับรองตำมค ำร้องของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและข้ำรำชกำร                  
ในส ำนักงำน  (ท ำหน้ำที่ควบคุมทะเบียนหนังสือรับรอง) 

2.2.12 งำนบริกำรจัดท ำบัตรและจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
2.2.13 งำนขอรับเงินประจ ำปี 
2.2.๑4 เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ต่อ ก.ศ.จ. เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 

  2.2.15 งำนให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16) ของข้ำรำชกำรครู                      
ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพล 
   2.2.16  ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ส ำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ) ในระบบ 
กรมบัญชีกลำง และควบคุมกำรออกบัตรสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง  
ที่ กค 0416.4/ว143  ลงวันที่ 19  มีนำคม  2561  ของข้ำรำชกำรครูในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพล 
 



32 
 

  2.2.๑7 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
                       

กรณีท่ี นำงสำวมำลิน ีทองชุม ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให ้นำงละมัย  มหำวงศ์
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 

3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 

3.1 นางจันทร์เพ็ญ  อินทนนท์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ22  
 

       ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
   

3.1.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ( คนที่ 2 ) กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
  3.1.2 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำและช่วยแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
  3.1.3 งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.4 งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอน                    
ในหน่วยงำนกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่ทำงกำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่ทำงกำรศึกษำ 
  3.1.5 งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38ค (1) (2) 
  3.1.6 งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืนที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.1.7 งำนสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 
38ค.(1)(2) 
                     3.1.8 งำนด ำเนินกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร 
  3.1.9 งำนประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ใหม่) 

          3.1.10 งำนคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.1.11 งำนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครู 
  3.1.12 งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัด                  
เลือกมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.3.13 งำนขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกบัญชี                    
ของหน่วยงำนอ่ืนกรณีขอใช้บัญชี 
 3.1.14 งำนทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค(2) 
  3.1.15 งำนคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งเริ่มต้นจำกระดับปฏิบัติงำนและระดับปฎิบัติกำร 
  3.1.16 งำนคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  3.1.17 เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ต่อ ก.ศ.จ. เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 
  3.1.18 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
                      

กรณีท่ี นำงจันทร์เพ็ญ อินทนนท์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้                                                     
นำงสำวอรอนงค์   เทนอิสสระ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 
         /3.2 นำงสำว...  
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3.2  นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ25         
  

มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

 3.2.1 งำนแต่งตั้ง (ย้ำย)ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ 
  3.2.2  งำนคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

3.2.3 งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.2.4 งำนประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ใหม่) 

  3.2.5 งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.2.6 งำนสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวทุกประเภทและพนักงำนรำชกำร 
  3.2.7 งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร 

3.1.8 งำนเตรียมควำมพร้อมพัฒนำอย่ำงเข้มต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
  3.2.9 งำนบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ ( ครูผู้สอนที่สถำนศึกษำด ำเนิน              
กำรจ้ำงเอง )  
  3.2.10 งำนลำออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจ ำ,ลูกจ้ำงชั่วครำว 
  3.2.11 งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำร 
  3.2.12 งำนบริกำรจัดท ำหนังสือรับรองตำมค ำร้องขอของลูกจ้ำงชั่วครำวภำยในส ำนักงำนทุกต ำแหน่ง 
  3.2.13 งำนบริกำรเกี่ยวกับกำรรับรองทะเบียนประวัติ  ก.พ.7  ก.ค.ศ.16 ของข้ำรำชกำรในเขตพ้ืนที่        
อ ำเภอแวงใหญ่  อ ำเภอโนนศิลำ 
   3.2.14 ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ส ำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ) ในระบบกรม 
บัญชีกลำง และควบคุมกำรออกบัตรสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0416.4/ 
ว143  ลงวันที่ 19  มีนำคม  2561  ของข้ำรำชกำรครูในพ้ืนที่อ ำเภอแวงใหญ่  อ ำเภอโนนศิลำ 
  3.2.15 งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวทุกประเภท 
  3.2.16 งำนโครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด 
  3.2.17 งำนด ำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ 
  3.2.18 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง 
  3.2.19 เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ต่อ ก.ศ.จ. เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบ 
  3.2.20 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

กรณีที ่นำงอรอนงค์  เทนอิสสระ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้                                              
นำงจันทร์เพ็ญ   อินทนนท ์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน    

 

 

 

 

 

           /4.กลุ่มงำนธุรกำร... 
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4. กลุ่มงำนธุรกำร 
 

4.1  นางสาวรัตนา บุระค า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 

 

       มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้ 

4.1.1 ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงำนในระบบ( e-filling) 
4.1.2 งำนรับและ ส่งหนังสือรำชกำร แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร 
4.1.3 เบิกวัสดุในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่ม 
4.1.4 ด ำเนินกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ 

เป็นปัจจุบันเสมอ 
                     4.1.5 อ ำนวยควำมสะดวกและให้ข้อมูลแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมถึง 
ส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ และส่วนรำชกำรนอกพ้ืนที่ 

4.1.6 จัดท ำ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) 
4.1.7 งำนขออนุญำตไปรำชกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
4.1.8 งำนอ ำนวยกำรทั่วไปกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
4.1.9  ติดต่อประสำนงำนทั่วไป ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
4.1.10 งำนบริกำรทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
4.1.11 งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
4.1.12 รำยงำนกำรไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.1.13 งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวทุกประเภทและพนักงำนรำชกำร    
4.1.14 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มอบหมำย 
 

กรณีท่ี  นำงสำวรัตนำ  บุระค ำ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงสำวมำลินี  ทองชุม 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
 
                                / 6. กลุ่มพัฒนำ... 
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6.  กลุม่พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

1.  นางยุวดี  แสนเมือง  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 14 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ                                
กำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำร กำรบังคับบัญชำ ดังนี้ 

 

1.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
และลูกจ้ำงภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรตำมภำรกิจและขอบเขตงำนของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

1.2 ศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.3 ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้

เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
1.4 ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.5 ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ

จรรยำบรรณวิชำชีพ 
1.6 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.7 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
1.8 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
1.9 ตรวจสอบกลั่นกรองงำน เพื่อให้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรีระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติรำชกำร  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ วินิจฉัยสั่งกำร 
1.10 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

         กรณีท่ี นำงยุวดี  แสนเมือง ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้                                       
นำยธีระชัย ปิดตำยัง  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 
2. นายธีระชัย  ปิดตายัง  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขท่ี อ 15 
   

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัฒนำบุคลำกรและงำนยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้ 
 

2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

2.2 ศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.3 ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งฯเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
 
           /2.5 ด ำเนินงำน... 
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2.5  ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ 
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

2.6  ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.7  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ 

ต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       2.8 กำรจัดท ำรำยงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยงำนผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                2.9 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง กลุ่ม/หน่วยงำน 
ภำยใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 สถำนศึกษำในสังกัด หรือที่ได้รับมอบหมำย 
       2.10 ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      2.11 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณี นำยธีระชัย ปิดตำยัง ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงยุวดี แสนเมือง 

ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 
   

7.  กลุม่นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

1. นายชนินทร์  ค าเหนือ  ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

       มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรับผิดชอบกำรบริหำรงำนกำร
นิเทศกำรศึกษำ กำรติดตำม ก ำกับ ดูแล กำรประสำนงำน กำรนิเทศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพได้
มำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน และรับผิดชอบงำนดังนี้ 
       1.1 ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ควบคุม ดูแล 
ประสำน งำนนิเทศ และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์และบุคลำกร ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมบทบำท ภำรกิจ นโยบำย แผนงำน และโครงกำร 
       1.2 ช่วยกลั่นกรอง ตรวจสอบ ให้ควำมเห็นผ่ำนเรื่องของกลุ่มงำนต่ำงๆ ทุกเรื่อง ตำมกรอบงำน
ของศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผน ของทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
       1.3 ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
           /1.4 ประสำนงำน... 
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       1.4 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ในกำรวำงแผน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน และสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
       1.5 ควบคุม ก ำกับ ดูแล ประสำนงำน กำรนิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือเร่งรัดพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และประสำนงำนกำรนิเทศติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมกรอบงำนของศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งงำน
ประจ ำและงำนโครงกำรต่ำงๆ ให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

      1.6 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำระดับปฐมวัย 
       1.7 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ
ปฐมวัย 
       1.8 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
      1.9 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       1.10  งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
       1.11 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
       1.12 งำนส่งเสริมพัฒนำงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
       1.13 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
       1.14 งำนส่งเสริมพัฒนำกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
       1.15 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 
       1.16 งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       1.17 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

      1.18 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำช่วยเหลือแก่คณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูในกำร
พัฒนำระบบบริหำรกำรพัฒนำงำนวิชำกำร และกำรขอปรับปรุงต ำแหน่งและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
       1.19 ก ำกับ ดูแลกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ทุกโรงเรียน ทุกศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
               1.20 ปฏิบัติหน้ำที่กำรนิเทศ และประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ศูนย์ที่ 5  เมืองพล หนองแวงโสกพระ จ ำนวน  13 โรงเรียน   
                1.21 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                            
ศูนย์ที่ 3  โนนข่ำ โคกสง่ำ หนองมะเขือ จ ำนวน 14 โรงเรยีน ร่วมกับ นำยณฐพร  บัวผัน โดยปฏิบัติงำนในลักษณะ
ทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
       1.22 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
           /กลุ่มงำนพัฒนำ... 
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กลุ่มงำนพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

2.  นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

      2.1 ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นล ำดับที่ 2 

 2.2 ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรจัดและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      

 2.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงำนอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2.4 ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ประสำนงำน แนะน ำและให้ค ำปรึกษำ กำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ทุกเรื่อง ตำมกรอบของภำระงำน 
ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 2.5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ทุกคน ให้งำนที่รับผิดชอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย 

 2.6 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับประถมศึกษำ 
 2.7 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษำ 
 2.8 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 
 2.10 งำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 2.11 กำรขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภำพผู้เรียนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำ 
 2.12 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
 2.13 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

2.13.1 กิจกรรม Green Office 
2.13.2 กิจกรรม Zero Waste School 
2.13.3 กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นเก่ียวกับอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.13.4 กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำร STEM Education  
2.13.5 กิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 

  2.14 โครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student 
Assessment : PISA)  
  2.15 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
  2.16 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู้ ระดับประถมศึกษำ 
  2.17 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในกำร
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น       /2.18 ปฎิบัติ... 
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  2.18 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                            
ศูนย์ที่ 5 เมืองพล หนองแวงโสกพระ จ ำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 1 
เพ็กใหญ่ ลอมคอม ในพ้ืนที่ต ำบลลอมคอม จ ำนวน 4 โรงเรียน 

      2.19 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 
4 โจดหนองแก โสกนกเต็น จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำยปริญญำ เฉิดจ ำเริญ โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน 
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
       2.20 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       2.21  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      2.22. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย         

 

 
3. นายอดุลย์   วงศ์ก้อม      ต าแหน่ง    ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

 

ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

  3.1 ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
  3.2 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์กำรศึกษำระดับปฐมวัย 

  3.2.1 กำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ 6 กิจกรรม 
  3.2.2 กำรจัดกิจกรรมที่เน้น STEM Education 
  3.2.3 กำรจัดกิจกรรมที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.4 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย โรงเรียนขนำดเล็ก 

       3.3 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมและ
ประสบกำรณ์กำรศึกษำระดับปฐมวัย 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรม
และประสบกำรณ์กำรศึกษำระดับปฐมวัย 
  3.5 โครงกำรเพิ่มสมรรถนะกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับปฐมวัย 
  3.6 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 
  3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำ 
  3.8 โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  3.9 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก 
  3.10 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กิจกรรม R2R (Routine to Research)  
  3.11 โครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student 
Assessment: PISA)  
  3.12 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
  3.13 โครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
 
                     /3.14 ให้ค ำปรึกษำ... 
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  3.14 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมพัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัย และครูผู้สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
  3.15 ปฏิบัติงำนกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ศูนย์ที่ 9 ดงเค็ง ตะกั่วป่ำ จ ำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 11 คึมชำด 
ดอนดั่ง จ ำนวน 10 โรงเรียน 

      3.16 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 
17 เปือยใหญ่ โนนศิลำ จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำยพิภพ เอกวุธ  โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน                                      
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

      3.17 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       3.18  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      3.19 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

           
 

4. นายปริญญา   เฉิดจ าเริญ   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

   ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

      4.1 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับมัธยมศึกษำ 
 4.2 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ระดับ

มัธยมศึกษำ 
 4.3 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ          
 4.5 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
     4.5.1 STEM Education ในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
  4.5.2 กำรสอนแบบสำธิตจุฬำ 
  4.5.3 โรงเรียนคุณธรรมในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 4.6 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนำโรงเรียนแกนน ำ และขยำย

ผลไปยังโรงเรียนในสังกัดให้ครบทุกโรงเรียน 
 4.7 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 4.8 โครงกำรขยำยผลกำรปลูกจิตส ำนึกกำรบริหำรจัดกำรขยะ Zero Waste School 
 4.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม พัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ในกำรขอให้มีและ

เลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
 410. งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำร

เรียนรู้ 
 4.11 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 4.12 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                           

ศูนย์ที่ 4 โจดหนองแก โสกนกเต็น จ ำนวน 10 โรงเรียน 
          /4.13 ปฏิบัติ... 
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 4.13 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                        
ศูนย์ที่ 5 เมืองพล หนองแวงโสกพระ จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวยุพำพร  หรเสริฐ  โดยปฏิบัติงำน                          
ในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้         
       4.14 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.15 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
  4.16 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 

5. นายกีรติ   ชาดาเม็ก   ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

5.1. ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นล ำดับที่ 5 

5.2 ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3                   
ให้มีกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งวิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

5.3 ควบคุม ก ำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และทันตำมเวลำที่ก ำหนด 

5.4 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและก ำกับดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทุกคน ให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

5.5 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้งำนในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ      
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

5.6 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของบุคลำกรตลอดจนให้ควำมเห็น 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

5.7 งำนส่งเสริมและพัฒนำศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

5.8 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ 
5.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ 
5.10 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
5.11 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล (แข่งขันทำงวิชำกำรนำนำชำติ) 
5.12 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
5.13 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
                                                                                                       /5.14 ให้ค ำปรึกษำ... 
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      5.14 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ในกำร
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 

 
 5.15 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                     

ศูนย์ที่ 7 ส ำโรง วังหิน จ ำนวน  9 โรงเรียน  
 5.16 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                        

ศูนย์ที่ 8 หนองเม็ก หันโจด จ ำนวน 13 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวสุมิตรำ ทะนำฤทธิ์ โดยปฏิบัติงำนในลักษณะ
ทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
  5.17 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
       5.18 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       5.19 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      5.20 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

          
6. นายณฐพร    บัวผัน    ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

6.1 ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

6.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบ Internet ควำมเร็วสูงเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
6.3 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ Internet ควำมเร็วสูงเพื่อกำร

เรียนกำรสอน 
6.4 งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ประเภท Courseware 

และประเภท CAI (Computer Assisted Instruction) ระดับประถมศึกษำ 
6.5 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร

ศึกษำ ประเภท Courseware และประเภท CAI (Computer Assisted Instruction) ระดับประถมศึกษำ 
6.6 โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
6.7 โครงกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.8 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก 
6.9 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
6.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
6.11 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

      6.12 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรขอให้มีและ
เลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 

 6.13 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                          
ศูนย์ที่ 10 ดอนดู่ หนองไผ่ล้อม จ ำนวน 9 โรงเรียน 

 
          /6.14 ปฏิบัติ... 
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 6.14 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                 
ศูนย์ที่ 14 โนนทอง โนนสะอำด จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำยทยุต  เทวบุตร   โดยปฏิบัติงำนในลักษณะ
ทีมงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

 
 6.15 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 6.16. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
 6.17 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ

ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 
7. นางสาวรุ่งนภา   แสนอ านวยผล   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

      7.1 ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นล ำดับที่ 3 

 7.2 ควบคุม ก ำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และทันตำมก ำหนดเวลำ 

 7.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนวัดและประเมินผล
กำรศึกษำทุกคน ให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

 7.4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

 7.5 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของบุคลำกร ตลอดจนให้ควำมเห็น
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 7.6 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน ( Ordinary National Educational Test: O-NET) 
 7.7 งำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
 7.8 งำนส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรและเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 7.9 งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรศึกษำ 
 7.10 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับ

ประถมศึกษำ           
      7.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับประถมศึกษำ 
 7.12 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง BBL (Brain-based 

Learning) 
 
                    /7.13 โครงกำร... 
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 7.13 โครงกำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับประถมศึกษำ 
 7.14 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 7.15 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม พัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในกำรขอให้มี

และเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
  7.16 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                       
ศูนย์ที่ 2 เก่ำง้ิว หนองแวงนำงเบ้ำ หัวทุ่ง จ ำนวน 11 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                        
ศูนย์ที่ 1  เพ็กใหญ่ ลอมคอม ในพื้นที่ต ำบลเพ็กใหญ่ จ ำนวน 6 โรงเรียน 
       7.17 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                
ศูนย์ที่ 16 บ้ำนหัน จ ำนวน 8 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวปิยนำถ เครือวรรณ   โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน                  
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
       7.18  รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  7.19 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      7.20 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
8. นางสาวเสาวนีย์     เวชพิทักษ์    ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

       8.1 ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

8.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรและเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 8.3 งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรศึกษำ 
 8.4 งำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำปฐมวัย 
 8.5 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรจัดกิจกรรม/ประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย 
 8.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 8.7 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์กำรศึกษำรูปแบบ Montessori 
 8.8 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
 8.9 โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (SchoolMIS) 
 8.10 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 8.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

จัดกิจกรรมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย 
 8.12 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกำรเสนอขอให้มีและ           

เลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
 8.13 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 13                     

ท่ำวัด ละหำนนำ ท่ำนำงแนว จ ำนวน 10 โรงเรียน  
 
          /8.14 ปฏิบัติ... 
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      8.14 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                 
ศูนย์ที่ 3 โนนข่ำ โคกสง่ำ หนองมะเขือ จ ำนวน 13 โรงเรียน ร่วมกับ  นำงภัทรำภรณ์   เบญจวัฒนำนนท์                        
โดยปฏิบัติงำน  ในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

 8.15 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 8.16 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.17 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
 8.18 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ

ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

9. นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 

ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

            9.1 งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (National Test: NT) 
      9.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำกระบวนและเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

       9.3 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษำ 

      9.4 งำนมหกรรมวิชำกำรโครงกำรศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
      9.5 โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ 
      9.6 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                 

ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
      9.7 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในโรงเรียน                    
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

     9.8 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

      9.9 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       9.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษำ 

      9.11 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      9.12 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี ในกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
      9.13 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                       

ศูนย์ที่ 16 บ้ำนหัน จ ำนวน 8 โรงเรียน 
       9.14 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                     
ศูนย์ที่ 2 เก่ำง้ิว นำงเบ้ำ หัวทุ่ง  จ ำนวน 11 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวรุ่งนภำ  แสนอ ำนวยผล โดยปฏิบัติงำน                    
ในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
 
           /7.15 รวบรวม... 
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       9.15 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       9.16 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      9.17 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
       9.18 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

9.19 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      9.20 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 

10. นายพิภพ  เอกวุธ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

      10.1 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือ                      
ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นล ำดับที่ 6 
       10.2 ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรจัดและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       10.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและกลุ่มงำนอื่นๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       10.4 งำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       10.5 ควบคุม ก ำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและทันตำมเวลำที่ก ำหนด 
      10.6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทุกคน ให้งำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
       10.7 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของบุคลำกร ตลอดจนให้
ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง                    
ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       10.8 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน 

      10.9 งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
      10.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
      10.11 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
           /10.12 งำนศึกษำ... 
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      10.12 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ
พิเศษ  
       10.13 โครงกำรเพิ่มสมรรถนะกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเด็กพิกำรเรียนร่วม 

      10.14 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องและชุมชน 

 
       10.15 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

      10.16 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       10.17 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ ในกำรขอให้
มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
       10.18 ปฏิบัติงำนกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ศูนย์ที่ 17 เปือยใหญ่ โนนศิลำ จ ำนวน 10 โรงเรียน  

      10.19 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                       
ศูนย์ที่ 7 คึมชำด ดอนดั่ง จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำยอดุลย์ วงศ์ก้อม โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน                   
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

      10.20 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ                  
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      10.21 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      10.22 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
11.  นายทยุต เทวบุตร ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

 

ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

      11.1 ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
       11.2 งำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

      11.3 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      11.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบบริหำรและ                        

กำรจัดกำรศึกษำ 
       11.5 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
       11.6 งำนด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนและโครงกำรเป็นฐำน 
       11.7 ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำงๆ    
ที่หลำกหลำย 
       11.8 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ในระดับ
มัธยมศึกษำ 
 
           / 11.9 งำนพัฒนำ... 
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      11.9 งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ 
      11.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศระดับมัธยมศึกษำ 
       11.11 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสองภำษำไทยคู่อังกฤษ EBE (English 
Bilingual Education) 

      11.12 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ 

      11.13 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพดีประจ ำต ำบล 
       11.14 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ในกำร
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
       11.15 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 
14 โนนทอง โนนสะอำด จ ำนวน 10 โรงเรียน 

      11.16 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 
10 ดอนดู่ หนองไผ่ล้อม จ ำนวน 9 โรงเรียน ร่วมกับ นำยณฐพร บัวผัน โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
       11.17 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอ
ต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       11.18 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      11.19 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

12. นางสาวกนกมนตร   นาจวง   ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และ                    
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

       12.1 ริเริ่ม และด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
       12.2 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเห็นชอบกำรด ำเนินงำน กำรเสนอโครงกำร กำรรำยงำนโครงกำร 
ของบุคลำกรในกลุ่มงำน เกี่ยวกับ 
   12.2.1 กำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   12.2.2 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
   12.2.3 กำรประสำนงำนกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำในสังกัด 
  12.3 วิเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่ องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       12.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                                  
เป็นคนที่ 1 ให้มีหน้ำที ่
 
           /12.4.1 ปฏิบัติ... 
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  12.4.1 ปฏิบัติภำรกิจแทน เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล                             
กำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 

  12.4.2 ช่วยในงำนบริหำรจัดกำรภำรกิจภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                          
กำรจัดกำรศึกษำ 
   12.4.3 งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      12.5 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ให้มีหน้ำที่ 
   12.5.1 ริเริ่ม วิจัย และด ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ 
   12.5.2 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เห็นชอบ และมอบหมำยกำรด ำเนินงำนของศึกษำนิเทศก์ใน
กลุ่มเก่ียวกับกำรประสำนงำน กำรเสนอโครงกำร และรำยงำนโครงกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรครู และกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

     12.6 ปฏิบัติหน้ำที ่ศึกษำนิเทศก์ผู้บริหำรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ให้มี
หน้ำที่ ประสำน/ด ำเนินกำร และวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรงำนในโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ตำมนโยบำยของสถำบันภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่
ของศูนย์ PEER 

      12.7 ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 15 แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นำเพียง จ ำนวน 14 โรงเรียน ให้มีหน้ำที่ 

  12.7.1 ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  12.7.2 ส่งเสริมพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  12.7.3 ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน/พัฒนำ

บุคลำกร 
  12.7.4 นิเทศ ติดตำม ก ำกับ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำและควำม

ต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  12.7.5 งำนอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
      12.8 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                    

ศูนย์ที่ 12 แวงน้อย ทำงขวำง ก้ำนเหลือง จ ำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกับ  นำงศศิธร  ภูมิพำน   โดยปฏิบัติงำน                  
ในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ และให้มีหน้ำที่ 

  12.8.1 ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  12.8.2 ส่งเสริมพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  12.8.3 ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน/พัฒนำ

บุคลำกร 
  12.8.4 นิเทศ ติดตำม ก ำกับ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำและ                      

ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  12.8.5 งำนอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
       12.9 โครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
       12.10 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประสำนงำนด้ำนกำรวิจัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 3 
 
           /13.นำงภัทรำภรณ์... 
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13.  นางภัทราภรณ์   เบญจวัฒนานนท์ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

       13.1  ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือ                          
ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

     13.2 งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
      13.3 งำนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับมำตรฐำนและระบบกำรประกันคุณภำพ  

       13.4 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ 
      13.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ 
      13.6 โครงกำรสนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนำคต (Chevron Enjoy Science)  
      13.7 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                

ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       13.8 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

      13.9  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

      13.10 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       13.11 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำน ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

      13.12 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม พัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำ ในกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 

      13.13 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                    
ศูนย์ที่ 3  โนนข่ำ โคกสง่ำ หนองมะเขือ จ ำนวน 13 โรงเรยีน 

      13.14 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                            
ศูนย์ที่ 13 ท่ำวัด ละหำนนำ ท่ำนำงแนว จ ำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวเสำวนีย์   เวชพิทักษ์  โดยปฏิบัติงำน                       
ในลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

      13.15 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอ
ต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       13.16 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      13.17 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
 
 
 
 
          /14.นำงศศิธร... 
 
 



51 
 

14. นางศศิธร   ภูมิพาน   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 

      14.1 งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประเมินภำยนอก 
 14.2 งำนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยมำตรฐำนและระบบกำรเมินภำยนอก  
 14.3 งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับ

มัธยมศึกษำ 
 14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำ 
     14.5 โครงกำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับมัธยมศึกษำ 
 14.6 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนระดับมัธยมศึกษำ 
 14.7 โครงกำรขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภำพผู้เรียนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำ Online 
 14.8 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง BBL (Brain-based 

Learning) 
 14.9 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำน ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      14.10 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม พัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในกำรขอให้

มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
 14.11 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                  

ศูนย์ที่ 12  แวงน้อย ทำงขวำง ก้ำนเหลือง จ ำนวน 17 โรงเรียน 
      14.12 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์ที่ 

15 แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นำเพียง จ ำนวน 14 โรงเรียน ร่วมกับ นำงสำวกนกมนตร   นำจวง   โดยปฏิบัติงำนใน
ลักษณะทีมงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

      14.13 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      14.14 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ เสนอ

ต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       14.15 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

      14.16 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /กลุ่มงำนเลขำ.... 
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กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 

15. นางสาวสุมิตรา  ทะนาฤทธิ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

 

      15.1 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นล ำดับที่ 4 
       15.2 ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรจัดและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรของกลุ่ม 
       15.3 ควบคุม ก ำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       15.4 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนทุกคน                            
ให้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
      15.5 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                        
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้งำนในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       15.6 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของบุคลำกรตลอดจนให้ควำมเห็น
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

      15.7 งำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ 
       15.8 งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษำ 

      15.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษำ 

      15.10 งำนประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       15.11 งำนประชุมประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

      15.12 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ  
      15.13 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

       15.14 งำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนกลุ่มเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

      15.15 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรมในกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น 
       15.16 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                      
ศูนย์ที่ 8 หนองเม็ก – หันโจด  จ ำนวน 13 โรงเรียน 

      15.17 ปฏิบัติกำรนิเทศและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                         
ศูนย์ที่ 7 ส ำโรง – วังหิน  จ ำนวน 9 โรงเรียน ร่วมกับ นำยกีรติ  ชำดำเม็ก โดยปฏิบัติงำนในลักษณะทีมงำน                             
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

 
          /15.18 รวบรวม... 
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      15.18 รวบรวมและสรุปรำยงำนเมื่อเสร็จงำน/โครงกำร สิ้นปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ                     
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       15.19 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
       15.20 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

      15.21 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
          
กลุ่มงำนธุรกำร 
 

16. นางสาวชลิกา ยนจอหอ  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                     
 

ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน 
ดังนี้ 
  16.1 ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนกลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       16.2 ศึกษำวิเครำะห์สภำพของกลุ่มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 
      16.3 ปฏิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ งำนรับ–ส่ง และโต้ตอบหนังสือรำชกำร ในกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       16.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       16.5 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และกลุ่มงำนอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนธุรกำร ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       16.6 ประสำนกำรด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ครู บุคลลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ 
       16.7 รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของทุกกลุ่มงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พื้นที่นิเทศ 
โครงกำรพิเศษตำมนโยบำยเมื่อสิ้นสุดโครงกำร เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ   
       16.8 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

      16.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

         
 
            
 
 
           / 8.กลุ่มส่งเสริม... 
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8. กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ 
 

1. นางสาวนิภาพร    พจนา    ต าแหน่ง วิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
 

    ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 
 

1.1 ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย พัฒนำเสนอควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับงำน      
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

1.2 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กลั่นกรองแนะน ำให้ค ำปรึกษำแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน      
ของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม 

1.3 ควบคุมตรวจสอบกำรจัดกำรต่ำง ๆ กำรทักท้วง ทวงถำม ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องในกลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

1.4 พิจำรณำ วำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุมตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

ปรับปรุงแก้ไขติดตำมกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
1.5  ประเมินผลและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

กำรจัดกำรศึกษำก่อนน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ  ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
1.6 งำนกำรสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำน 

ต่อผู้บังคับบัญชำ และสำธำรณชน 
  1.7 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  1.8 งำนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย 
  1.9 งำนกองทุนกำรศึกษำ และกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำ                                                                     
1.10 งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ                                 
1.11 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ                          
1.12 งำนส่งเสริมกิจกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓                                              
1.12 งำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กยศ.                                                                                      
1.13 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย                                 

   กรณทีี ่ นำงสำวนิภำพร   พจนำ   ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่หรือปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ตำมล ำดับดังนี้                                                                              

    1)  นำงวันเพ็ญ  ตันตระกูล ปฏิบัติหน้ำที่แทน  กรณี นำงวันเพ็ญ  ตันตระกูล ไม่สำมำรถ                   
 ปฏิบัติหน้ำที่หรือปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ 
          2) นำงดำรำรัตน์  สุนทรมณีรัตน์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  กรณี นำงดำรำรัตน์  สุนทรมณีรัตน์             
 ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่หรือปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ 

  3) นำงปุณณภำ  ธนะจันทร์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน   
 
 
 
 
 
          /2. นำงวันเพ็ญ... 
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2. นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 42         

    มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้  
 

2.1  งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
2.2  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
2.3  งำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.4  กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.5  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
2.6  งำน TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
2.7  งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
2.8  กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และกำรออกกลำงคัน  
2.9 งำนกำรสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำน 

ต่อผู้บังคับบัญชำ และสำธำรณชน 

2.10 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 

กรณีที่  นำงวันเพ็ญ  ตันตระกูล  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้ นำยวชิรวิทย์  นำรำษฎร์ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน                                

 
3. นางปุณณภา  ธนะจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 39  
 

      มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้  
 

3.1  งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3.2  ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 3.2.1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน พัฒนำควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.3  งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 

3.3.1  กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
3.3.2  กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
3.3.3  กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
 3.3.4 กำรซื้อแบบพิมพ์ 

 3.4 กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
        3.4.1 งำนกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์       
            3.4.2 งำนในโครงกำรโรงเรียนพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
           3.4.3 งำนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี 

3.5 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณีท่ี  นำงปุณณภำ  ธนะจันทร์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้  นำงสำวศิริกำนดำ  คงโพธิ์น้อย
ปฏิบัติหน้ำที่แทน          /4.นำงดำรำรัตน์... 
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4. นางดารารัตน์  สุนทรมณีรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 49 
 

       มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

4.1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 

4.2.1 กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (สสวท.) 
4.2.2 กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
4.2.3 กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำน  วิทยำศำสตร์ 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) 
4.3  กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือขอรับรำงวัลพระรำชทำนระดับข้ันพ้ืนฐำน 
4.4  ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.5 งำนส่งเสริมกิจกำรลูกเสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 
4.6 งำนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน /ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

4.7 งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน/ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข                       
(ระบบ CCT) 

4.8 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
    

 กรณีท่ี   นำงดำรำรัตน์  สุนทรมณีรัตน์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้  
นำงสำวศิริกำนดำ  คงโพธิ์น้อย  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
            

5. นายวชิรวิทย์  นาราษฎร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ  40   
 
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้   

5.1  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
5.2 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 

  5.2.1 งำนภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรียน 
  5.2.2 งำนส่งเสริมสุขภำพนักเรียน และอ่ืนๆ 

5.2.3  งำนสุขำภิบำลอำหำร และน้ ำดื่มในโรงเรียน 
5.3 งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
5.4 งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืนๆ 

5.5  งำนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ 
5.6  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

 กรณีท่ี   นำยวชิรวิทย์  นำรำษฎร์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้  
นำงวันเพ็ญ  ตันตระกูล  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 
 
                   /6.นำงสำวศิริกำนดำ... 
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6. นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 41 
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
 

6.1  งำนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน /ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

6.2  งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน/ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข                        
(ระบบ CCT) 

6.3  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ , กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อ 
6.4  งำนส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและวัฒนธรรม 
6.5 งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง องค์กรสภำนักเรียน เด็ก และเยำวชน             

ในสถำนศึกษำ 
 6.6 งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ ประชำธิปไตย 
 6.7 งำนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
 6.8 งำนวันเด็กแห่งชำติ 
 6.9 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
  6.9.1 งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ    
กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 6.10 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

6.10.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

6.10.2 กำรให้กำรอนุญำตส ำนักงำน กศน. จัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่มีควำมจ ำเป็น ไม่สำมำรถ
เรียนในระบบได้ 

6.10.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
6.11 กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 6.11.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและ

ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย      
6.12 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน

องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
6.13 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.14 โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
6.15 โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
6.16 งำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

 กรณีท่ี   นำงสำวศิริกำนดำ  คงโพธิ์น้อย  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบให้  
นำงดำรำรัตน์   สุนทรมณีรัตน์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน   
 
 
          /7.นำงสำวบุรสักร... 
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7.  นางสาวบุรัสกร  วงพิเดช ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3      
 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

8.1 งำนธุรกำร ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือรำชกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8.2  งำนประชำสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8.3 งำนประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8.4 งำนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย 
8.5 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
8.6 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
8.7 กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ  งำนกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปทัศนศึกษำ 
8.8 งำนกำรจัดซื้อแบบ ปพ. และลงทะเบียนควบคุม  ปพ. 
8.9 งำนคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนกำรศึกษำ 
8.10 งำนกำรคัดเลือกเด็ก/ เยำชนดีเด่น และควำมสำมำรถพิเศษ 
8.11 งำนกองทุนกำรศึกษำ และกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำ 

                   8.12 งำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กรณีที่   นำงสำวบุรัสกร  วงพิเดช   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ นำงสำวกนกวรรณ  วรพล 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

8.  นางสาวกนกวรรณ  วรพล  ต าแหน่ง ลูกจ้าง ( นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา )  
       

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

8.1  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อจำกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8.2 วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนในสังกัดเป็นรำยบุคคล ที่มีปัญหำซับซ้อน และกำรส่งต่อ 
8.3 ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว 

เพ่ือกำรบ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำที่มีควำมซับซ้อน  
8.4 ให้กำรดูแลชว่ยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ/ เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู ้( LD )  / เด็กสมำธสิั้น/ เด็กออทิสติก/                         

เด็กปัญญำบกพร่องฯลฯ  
8.5 รับกำรส่งต่อรำยกรณีจำกครูแนะแนว (ประจ ำสถำนศึกษำในสังกัด) 
8.6 ประสำนกำรส่งต่อไปยังหนว่ยงำนภำยนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเฉพำะด้ำนและ

กำรรับส่งกลับเข้ำสู่ระบบโรงเรียน 
8.7 งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
8.8 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
8.9 งำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
8.10 กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.11 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 8.12 กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และกำรออกกลำงคัน 
 8.13 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

กรณีที่   นำงสำวกนกวรรณ  วรพล   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ นำงวันเพ็ญ  ตันตระกูล 
ปฏิบัติหน้ำที่          / หน่วยตรวจสอบ...           
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9.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

1. นางนภาพร   สร้อยมงคล   ต าแหน่ง  นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ                      
ต าแหน่งเลขที่ อ 47  

     ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร                      
กำรบริหำรกำรบังคับบัญชำ  ดังนี้   

   1.1 ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน    
   1.2 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี และนโยบำยของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและสถำนศึกษำ          
   1.3 ตรวจสอบกำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMLS) ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
   1.4 ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง รวมทั้งกำรจัดจ้ำงด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ระดับสถำนศึกษำ 
   1.5 ตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี ระดับสถำนศึกษำ      
   1.6 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี และกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำ      
   1.7 ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยต่ำงๆ                  
ของทำงรำชกำร            
   1.8 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปรับปรุง แก้ไขระบบปฏิบัติงำน กำรควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลในกำรด ำเนินงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล     
   1.9 ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบผลผลิต 
หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ถึงควำมแตกต่ำง/ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น      
   1.10 ตรวจสอบเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
   1.11 สอบทำนกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรเงิน กำรบัญชี และระบบงบประมำณกำรดูแล 
   1.12 สอบทำนกำรบริหำรงบประมำณของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สถำนศึกษำ            
   1.13 ตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุม ก ำกับ
ดูแล             
   1.14 รำยงำนผล กำรตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบทุกรำยกำร ต่อ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
   1.15 งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

   กรณีท่ี   นำงนภำพร   สร้อยมงคล   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบหมำยให้                               
นำงสำวชะไมพร อินทร์บุญช่วย ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 
 
 
            / 2. นำงสำว... 
      
 



60 
 

2.    –ว่าง-      ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    
 

    มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
 

  2.1 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน ให้สำมำรถด ำเนินงำนออกแบบ
ตำมภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.2 ปฏิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ งำนรับ-ส่ง และโต้ตอบหนังสือรำชกำร ออกแบบระบบงำน                  
สำรบรรณให้เหมำะสม สอดคล้องกับงำนสำรบรรณของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
  2.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มงำน 
  2.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น และสถำนศึกษำ 
  2.5 ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร 
  2.6 จัดพิมพ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  2.7 ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และประเภทเงินคงเหลือ ณ.วันสิ้นเดือน 
  2.8 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

10. กลุ่มกฎหมำยและคดี 

  ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำนขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1.  นายธน  จันทะวงษ์   ต าแหน่ง  นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 27   
 

    ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำร                 
กำรบังคับบัญชำ ดังนี้ 

 

  1.1  วำงแผนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
  1.2  ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  1.3  ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
  1.4   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
  1.5  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  1.6  ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
  1.7  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
  1.8  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
  1.9  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
  1.10 ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.11 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี มอบหมำย 
 
 

กรณีท่ี นำยธน  จันทะวงษ์   ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นำงสำวยุวดี  สุปะมำ 
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2.  นางสาวยุวดี  สุปะมา ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3   
     มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำนดังนี้ 
 

                     2.1  ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
  2.2  งำนรับและ ส่งหนังสือรำชกำร แจ้งเวียนหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวินัย 
  2.3  เบิกวัสดุในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มวินัย 
  2.4  ด ำเนินกำรจัดท ำระบบข้อมูลสถิติกำรร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย   

  2.5  ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนอ่ืนๆ ให้บริกำรทั่วไปภำยในกลุ่มวินัย 
2.6   จัดท ำ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

  2.7  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี มอบหมำย 
 

. 

กรณีท่ี นำงสำวยุวดี สุปะมำ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้  นำยธน  จันทะวงษ์  
ปฏิบัติหน้ำที่แทน   

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยควำมเอำใจใส่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร หำกพบปัญหำที่อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อรำชกำรให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทันที 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564 

   สั่ง  ณ  วันที่  9   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564 

                               
                             ( นำยสนอง  สุดสะอำด )                                                              
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3                          


