คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 514 / 2556
เรื่อง มอบอำนำจให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3
.................................................
ตำมค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชลบุ รี เขต 3 ที่ 611/2554 และที่
612/2554 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3 และมอบอำนำจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สั่ง และปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3 นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำม
มำตรำ 34 มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2546 มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 จึง ขอยกเลิกคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังกล่ำวข้ำงต้น และมอบอำนำจให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้
เงื่อนไขการมอบอานาจ
1. กำรมอบอำนำจตำมคำสั่งนี้ เป็นกำรมอบอำนำจให้เฉพำะบุคคลในตำแหน่งเท่ำนั้น จะ
มอบต่อมิได้
2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ มีอำนำจเต็มในกำรตัดสินใจ สั่งกำร อนุมัติ ลงนำมในหนังสือ
สั่งกำรที่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมำย
3. งำนที่สงวนไว้เป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรีเขต 3 ที่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ หรืออนุมัติโดยเฉพำะ มีดังนี้
3.1 งำนสำคัญที่เป็นนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม และ จังหวัด
3.2 งำนนโยบำย แผนปฏิบัติรำชกำร แผนยุทธศำสตร์
3.3 งำนที่กฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง กำหนดให้เป็นอำนำจเฉพำะของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3
3.4 งำนที่เกี่ยวกับรำชกำรลับ และควำมมั่นคงของชำติ
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3.5 งำนบริหำรงบประมำณ กำรจัดตั้ง กำรจัดสรร กำรบริหำรงบประมำณ กำรเบิก
จ่ำยเงิน เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร หรือได้รับควำมเห็นชอบ
เป็นหลักกำรไว้แล้ว
3.6 งำนบริหำรพัสดุ และสินทรัพย์ เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร
หรือได้รับควำมเห็นชอบเป็นหลักกำรไว้แล้ว
3.7 กำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนระดับ เลื่อนวิทยฐำนะ
กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัย
และกำรลงโทษวินัย
3.8 กำรอนุมัติกำรไปรำชกำร กำรอนุญำตกำรลำตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ของรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3
3.9 กำรลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ เว้นแต่ได้รับควำม
เห็นชอบแล้ว
3.10 หนังสือที่ต้องเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง
3.11 งำนที่มอบให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3
เป็นกรณีพิเศษ
1) นำยเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ลำดับที่ 1 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ดังนี้
1.1) กำกับ ดูแล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.2) กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ
ในสังกัด ในภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.3) อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงิน งบประมำณ นอกงบประมำณ ในส่วนของสถำนศึกษำใน
สังกัดที่ขอเบิกมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
1.4) อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
1.5) อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของบุคลำกรในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
1.6) อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำง
ประจำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
1.7) กำรอนุญำตให้ถ่ำยเอกสำร
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1.8) ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอสัตหีบ
1.9) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2) นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรีเขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ลำดับ ที่ 2 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้
2.1) กำกับ ดูแล กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
2.2) กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำใน
สังกัด ในภำรกิจของกลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
2.3) ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอศรีราชา
2.4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3) นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ลำดับที่ 3 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ดังนี้
3.1) กำกับ ดูแล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
3.2) กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำใน
สังกัด ในภำรกิจของกลุ่ม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
3.3) กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ยืมทะเบียน
ประวัติ แฟ้มประวัติ ก.พ.7
3.4) ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอบางละมุง
3.5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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4) นายวีรวัฒน์ วันนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ลำดับที่ 4 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้
4.1) กำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4.2) กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ
ในสังกัด ในภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4.3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5) นายศิวะ ทาทราย ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ลำดับ
ที่ 5 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้
5.1) กำกับ ดูแล กลุ่มอำนวยกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
5.2) กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ
ในสังกัด ในภำรกิจของกลุ่มอำนวยกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
5.3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556

(นำยวิชัย พวงภำคีศิริ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 492 / 2558
กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
**********************************************
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 3 ที่ 84/2557 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2557 เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี
เขต 3 นั้น
เนื่องจำกปัจ จุบั น มีข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ย้ำยและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ และปรับเปลี่ยนภำรกิจในกลุ่มงำนจำนวนหลำยรำย จึงทำให้คำสั่งกำหนดหน้ำที่และ
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของข้ ำรำชกำรไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บัน เพื่อ ให้ ก ำรบริ ห ำรรำชกำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชลบุ รี เขต 3 เป็น ไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิ ทธิภ ำพ และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของ
รำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 และ มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ .
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่ำว และกำหนด
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 60 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ นิเทศ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตำม ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในงำนต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.2 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ)
1.3 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน
ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
1.4 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
/นำยธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ….

-2นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ (ต่อ)
1.5 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ
2. รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางวีรยา ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 57 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.1 กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ (ปฐมวัย)
1.1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
กำรศึกษำปฐมวัย
2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
3. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
4. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1) กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอบำงละมุง
4.2) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
5. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นายสุขสันต์ สายงาม ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 55 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.1) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอสัตหีบ
3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PM) สพป.ชบ.3
3.3 กำรดำเนินงำนจุดเน้นคุณภำพผู้เรียน
3.4 Smart Trainer โครงกำรตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ว่ำที่ร้อยตรีอรพงษ์......

-3ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 61 มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอสัตหีบ
3.2 โครงกำรโรงเรียนในฝัน
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 59 มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทย
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอลำงละมุง
3.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
3.3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA)
3.4 โครงกำรเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ และพัฒนำกำรสอนวรรณคดี
ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)
3.5 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
3.6 โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออก เขียนได้ ใน 1 ปี
3.7 โครงกำรโรงเรียนระดับประถมศึกษำ แกนนำ BBL
3.8 โครงกำรประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางเตือนใจ ดวงละม้าย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 81 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
งำนดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
/6. นำงเตือนใจ....
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1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอบำงละมุง
3.2 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
3.3 โครงกำรประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
3.4 โครงกำรประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน
3.5 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผลกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(สถำบันวิทยำศำสตร์)
3.6 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะ
ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (สถำบันวิทยำศำสตร์)
3.7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผลกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(สถำบันวิทยำศำสตร์)
3.8 งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อประเมินผล PISA ด้ำนวิทยำศำสตร์ (สถำบันส่งเสริมวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี)
3.9 งำนเอกสำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ด้ำนคุณธรรม
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 76 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ
พิเศษ
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอบำงละมุง
3.2 Smart Trainer โครงกำรตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
3.3 งำนส่งเสริมกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ นำยธนกร....

-5นายธนกร ทองเลิศ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 77 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ)
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ)
2. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ,
ระดับชำติ) ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
3. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอศรีรำชำ
4.2 โครงกำรโรงเรียนดีศรีตำบล
4.3 โครงกำรทักษะชีวิต “ระบบดูแลร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ” (งำนนิเทศ ติดตำมผล)
4.4 โครงกำรประกวดแข่งขันอำเซียน
4.5 กำรจัดสอบ O-NET
4.6 กำรจัดสอบ NT
4.7 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง
4.8 เพศศึกษำ (งำนนิเทศ ติดตำมผล)
4.9 กำรศึกษำนอกระบบ (บ้ำนเรียน) (งำนนิเทศ ติดตำมผล)
5. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางพัชรา บุรีเทศน์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 80 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ)
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับ
ชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ)
2. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ,
ระดับชำติ) ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
3. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอศรีรำชำ
4.2 โครงกำรนิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขนำดเล็ก
4.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดผลประเมินผล Smart Trainer โรงเรียนขนำดเล็ก
4.4 กำรจัดสอบ O-NET
4.5 กำรจัดสอบ NT
/นางพัชรา ....
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4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง
5. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางมุกดา อามาลีนา ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 56 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
3. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
4. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอศรีรำชำ
4.2 กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ด้ำนคำนวณ (Numeracy)
4.3 โครงกำรสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
4.4 โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
4.5 งำนที่เกี่ยวเนื่องกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
5. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 78 มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอศรีรำชำ
3.2 ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
3.3 ประวัติศำสตร์ชำติไทย
3.4 อำเซียนศึกษำ
3.5 สหกรณ์ในโรงเรียน
3.6 สถำนศึกษำพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง
/นำยประสพ....
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3.7 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” โรงเรียนสุจริต
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางปรียานุช ศุขบุญมาก ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 115 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
2. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
4. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอสัตหีบ
4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ
4.3 โครงกำรนิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน
4.4 กำรจัดสอบ O-NET
4.5 กำรจัดสอบ NT
4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง
4.7 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” โรงเรียนสุจริต
4.8 กำรควบคุมภำยในของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ปย.)
5. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางส่งศรี นาถมทอง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 58 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
2 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
4 งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอศรีรำชำ
4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ
4.3 โครงกำรนิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน
/นำงส่งศรี..….
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4.4 กำรจัดสอบ O-NET
4.5 กำรจัดสอบ NT
4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง
4.7 สถำนศึกษำพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง
5 งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 79 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้
1. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1.1 กำรส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
3. งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย
3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอำเภอบำงละมุง
3.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลอบรมครูผู้สอนในโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
3.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดผลประเมินผล Smart Trainer โรงเรียนขนำดเล็ก
3.4 โครงกำรขยำยผลกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT)
3.5 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ด้ำนคำนวณ (Numeracy)
3.6 ดูแลระบบออนไลน์กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และระดับภำค
3.7) โครงกำรสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
3.8) โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
3.9) งำนที่เกี่ยวเนื่องกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. งำนพิเศษ และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่งโดยเคร่งครัด
เพือ่ ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558

(นำยวิชัย พวงภำคีศิริ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 78/2555
เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของข้ำรำชกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
**********************************************
ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 225/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2552 คาสั่งฯ ที่ 643/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 คาสั่งฯ ที่ 429/2554 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
คาสั่งฯ ที่597/2554 และ คาสั่งฯ ที่ 598/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานของข้าราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 นั้น
เนื่องจากปัจจุบัน มีข้าราชการในแต่ละกลุ่มงาน ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ใหม่ จานวน
หลายราย จึงทาให้คาสั่งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริหาร
ราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 และ มาตรา 37 และ
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 24 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2553 จึงขอยกเลิกคาสั่งดังกล่าวข้ างต้น และกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบงานของข้าราชการ
ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้

กลุ่มอำนวยกำร
1. นำงสำวสมทรง ส่งเสริม ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ
ดูแลติดตาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ เพื่อให้การบริหารการจัดการงานของกลุ่ม
อานวยการ มีประสิทธิภาพ จึงมีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1) งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) งานช่วยอานวยการ
3) งานยานพาหนะ
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1. นำงสำวสมทรง ส่งเสริม (ต่อ)
4) งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) งานประสานงาน
6) งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7) งานประชาสัมพันธ์
8) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) กากับ ดูแล และ รับผิดชอบ งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก
สานักงาน รวมทั้งปรับปรุง บารุงรักษา จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
10) เป็นนายทะเบียนเอกสารลับ
11) กากับดูแลลูกจ้างประจา
12) จัดทาคาสั่ง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจา
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงดอกไม้ ทรัพย์แสง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 1 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) งานการจัดระบบบริหาร
3.1 งานจัดระบบบริหาร
3.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3.3 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.4 งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
3.5 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA)
4) งานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเลขที่ อ.11 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
4.2 จัดทาทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์
4.3 ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.4 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
4.5 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
4.6 ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4.7 ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งตั้งคณะทางานฯ
4.8 จัดทาหน้ากิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
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2. นำงดอกไม้ ทรัพย์แสง (ต่อ)
4.8 จัดทาหน้ากิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
บนเว็บไซด์ www.chon 3.org
4.9 ออกแบบ และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
4.10 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่สาธารณชน
4.11 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
4.12 รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับโรงเรียน และนักเรียน
4.13 ดูแล Server ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
4.14 ดูแลระบบ Video Conference
5) งานอื่น ๆ
5.1 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6)

ปฏิบตั ิหน้าที่แทนนางพิไลพร ดรจันแดง ในงานประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

7) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 3
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการประสานงาน งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งานดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 2 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) งานการประสานงาน
2.1 การประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
3.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.3 งานสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
4) งานจัดระบบบริหาร
4.1 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 งานสวัสดิการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
5.1.1 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
5.1.2 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
5.1.3 โครงการสวัสดิการเงินกู้ของธนาคารออมสิน
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3. นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย (ต่อ)
5.1.4 โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
5.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
6) งานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สพป.ชบ.3 เช่นงานวันครู, งานประจาปี,
งานวันสงกรานต์ งานกิจกรรมวันเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจาฯลฯ
7) มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
8) โครงการพบกันวันพุธ (สวดมนต์)
9) งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
10) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวีณา เสถียรพักตร์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นำงรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ
2.1 การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
2.2 การดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม ต่อทะเบียน ซ่อมบารุง ประเมิน
แผนการใช้รถยนต์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
2.3 กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ
และกรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต้องดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 กากับ ดูแล พนักงานขับรถยนต์
3) งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
3.1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการ โดยมีผู้นาส่ง และส่งทางไปรษณีย์
3.1.2 รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ และแจ้งเวียนสาเนาหนังสือและระเบียบต่าง
3.1.3 การจัดทาระเบียบและประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
3.2 การยืมหนังสือราชการ
3.3 การทาลายหนังสือราชการ
4) งานช่วยอานวยการ
4.1 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
4.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
4.3 งานประชุมภายในสานักงาน
4.3.1 งานประชุมผู้บริหารโรงเรียน และงานประชุมข้าราชการ สพป.ชบ.3
4.4 งานตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ
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4. นำงรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล (ต่อ)
5) งานอื่นๆ
5.1 การแจ้งย้ายที่ทาการหน่วยงาน เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์
โทรสารของ หน่วยงาน
5.2 การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินกองทุนการกุศล สพป.ชบ.3
5.3 ดูแล รักษาของใช้สานักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้ว จาน ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
5.4 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดอกไม้ ทรัพย์แสง กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงวีณำ เสถียรพักตร์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 5 มีหน้าที่
และ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานการประสานงาน
1.1 งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
2) งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
2.1 การสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา)
2.2 การสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก.ค.ศ.)
2.3 งานประสานงานและให้ความร่วมมือ กกต.จังหวัดชลบุรี ในการสรรหาผู้อานวยการ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท เช่น ส.ส. ,
ส.ว. , ส.ท.
2.4 งานการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และบุคคลอื่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่นและนอกเหนือ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 งานสวัสดิการจากสานักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้
สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
3.2 การจัดสวัสดิการอื่น ๆ
3.2.1 การจัดหายานพาหนะ
3.2.2 การประกันรถยนต์
3.2.3 การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษา
3.2.4 การจัดหาอาวุธปืนของ สกสค.
3.2.5 การตรวจสุขภาพประจาปี
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5. นำงวีณำ เสถียรพักตร์ (ต่อ)
4) งานอื่น ๆ
4.1 ประสานการศึกษาดูงาน ของ สพป.ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น
4.2 การขอฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษา
4.3 งานขอความร่วมมือจาหน่ายสิ่งของจาก สพฐ. เช่น สมุดบันทึกประจาวัน,หนังสือ
วันเด็ก และส่วนราชการอื่น
4.4 งานการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือรับบริจาคเงินให้กับข้าราชการครูและนักเรียนประสบ
ภัยต่าง ๆ เช่น ประสบอัคคีภัย,ประสบวาตภัย,งานบาเพ็ญกุศลศพ, ผ้าป่า, กฐิน ฯลฯ
4.5 งานพิธีวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันปิยมหาราช, วันจักรี
4.6 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปิ่นเพชร แช่มช้อย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.นำงละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 6
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1 งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
1.1.1 การส่งหนังสือราชการ ( e – filing)
1.1.2 จัดส่งข้อความ sms. ผ่านเว็บไซด์ www.smartmessaging.ais.co.th
1.1.3 เป็นผู้ประสานผู้ดูแลระบบ e- filing , และ e- office
1.2 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.2.1 การเก็บหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
1.2.2 การควบคุมทะเบียนคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.2.3 การควบคุมทะเบียนเอกสารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2) งานอื่น ๆ
2.1 รายงานโรงเรียนประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
2.2 การขออนุญาตการลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการ
2.3 ควบคุม และติดตามตามการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
(MINUTIAE SOHO)
2.4 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายพรเทพ ศรีชาติ ในงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. นำงเบญจำ พันธุ์ทอง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 7
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานช่วยอานวยการ
1.1 งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1.1 ดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติงานของ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดลาดับงานเพื่อนาเสนอ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.3 สรุปหนังสือจาก สพฐ. เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.4 รวบรวมข่าวสารการศึกษา จากหนังสือพิมพ์เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 ทุกวัน
1.1.5 กาหนดการปฏิบัติงาน กาหนดประชุม และกาหนดนัดหมายของ ผอ.สพป.ชบ. 3
1.1.6 ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับ หน่วยงาน หรือ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสานักงาน ตามที่ ผอ.สพป.ชบ.3 มอบหมาย
1.1.7 เตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามที่นัดหมาย
1.1.8 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
1.1.9 จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
1.1.10 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
1.1.11 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.12 ควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 038-234191
1.1.13 งานรวบรวมหนังสือเอกสาร ของ ผอ.สพป.ชบ.3
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.1 งานบริการอาคารสถานที่
2.1.1 จัดทาคาขออนุญาตใช้ห้องประชุม อาคารสถานที่ พร้อมจัดเตรียมห้องประชุม
และดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2.1.2 จัดทาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับในการให้บริการอาคารสถานที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2.2 งานรักษาความปลอดภัย
2.2.1 จัดทาคาสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ โดยกาหนดมอบหมายงานในหน้าที่
ให้มีผลชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกเป็น
หลักฐาน
2.2.2 ติดตามตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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6. นำงเบญจำ พันธุ์ทอง (ต่อ)
3) งานอื่น ๆ
3.1 จัดทาทะเบียนคุมประกาศเกียรติบัตรที่ออกโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.2 การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.3 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. นำยพรเทพ ศรีชำติ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชำนำญงำน ตำแหน่งเลขที่ อ 9
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานต่อไปนี้
1) งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
1.1.1 การรับหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
e- filing , และ e- office
1.1.2 การรับหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- โปรแกรม Mail Chonburi
- www. Chonburi
- www. Obec.org
1.1.3 การรับหนังสือราชการของกลุ่มอานวยการด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม e- filing , และ e- office
1.1.4 การตรวจนับ และตรวจรับ เอกสารของกลุ่มอานวยการ และทาการแจกจ่าย
2) งานช่วยอานวยการ
2.1 งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กรณีนางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้
3) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานบริการอาคารสถานที่
3.1.1 ควบคุมดูแลโทรศัพท์ และ โทรสาร หมายเลข 234218-20 ,234188, 234189
3.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอื่นๆ ที่ใช้ควบคู่
กับห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1
และห้อง 2
3.1.3 เก็บรักษา ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง
Projector และอื่นๆ ในห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1 และห้อง 2
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7. นำยพรเทพ ศรีชำติ (ต่อ)
4) งานอื่น ๆ
4.1 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
6) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง ในส่วนงานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. นำงพิไลพร ดรจันแดง ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 12
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานประชาสัมพันธ์
1.1) งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1.1.1 ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1.2) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.2.1 ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทุกกิจกรรม
1.2.2 ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งตั้งคณะทางานฯ
1.2.3 ประมวลภาพ และล้างภาพกิจกรรม ของบุคลากร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นาเข้าแฟ้ม หรือมอบให้บุคคลดังกล่าวที่
เกี่ยวข้อง
1.2.4 จัดทา Power Point นาเสนอเอกสารการประชุมของผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.2.5 จัดบอร์ดกิจกรรม ข่าสาร ความเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์ ภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.2.6 จัดทาหน้ากิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
บนเว็บไซด์ www.chon 3.org
1.2.7 บันทึกภาพกิจกรรม ทั้งภายใน และภายนอก เก็บเป็นหมวดหมู่ทุกกิจกรรม
1.2.8 ประกาศเสียงตามสายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
1.2.9 จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี
เขต 3
1.2.10 งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ
1.2.11 ดูแล เว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2) งานอื่น ๆ
2.1 งานรับรองของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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8. นำงพิไลพร ดรจันแดง (ต่อ)
3) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางดอกไม้ ทรัพย์แสง ในงานประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง ในส่วนงานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 กรณี นางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
1.นำงสุธำรัตน์ เตียวปิยกุล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 22ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ผู้
ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
โดยควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้
1) งานธุรการ
2) กลุ่มงานอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4) กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
6) กลุ่มงานวินัยและนิติการ
7) กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
8) งานเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
1. นำงเพชรดำ มำกคุณ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 25
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากาลัง ฯ และปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
ในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2) การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ในระดับ
สถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งให้การบริหาร
อัตรากาลังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
4) งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
5) งานบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6) งานบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการ
เกษียณอายุราชการ กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณก่อนกาหนด)
7) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา
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1. นำงเพชรดำ มำกคุณ (ต่อ)
8) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร
การศึกษา
9) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร
สถานศึกษา
10) การจัดทาทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
11) การจัดทาทะเบียนคุมผู้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหาร
การศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา
12) การดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกาหนด)
13) การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
14) การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
15) การจัดทาทะเบียนคุมอัตราตาแหน่งเลขที่ใหม่
16) การตัดโอนอัตราเงินเดือนที่ว่าง สับเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงวัชรินทร์ ยังให้ผล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 26
มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การสารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
2) จัดทาทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
4) การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ ของต่างเขตพื้นที่หรือหน่วยงานการศึกษาอื่น
6) รับผิดชอบงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
7) ดาเนินการเชิญประชุม ยืมเงิน จ่ายเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.ชบ.3
8) จัดทาระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม เพื่อแจ้ง อ.ก.ค.ศ.และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
9) การดาเนินการจัดทาวาระการประชุม รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
10) แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูที่เสนอ
ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
11) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของข้าราชการ
ครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
12) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. นำงสำวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 30
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1) งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา ที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เป็นตาแหน่งพนักงาน
ราชการ
2) การสารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
3) จัดทาทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
4) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
5) การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
6) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ ของต่างเขต
พื้นที่หรือหน่วยงานการศึกษาอื่น
7) การดาเนินการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึน้
8) การปรับปรุงตาแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับตามคุณวุฒิ
9) การเปลี่ยนแปลงและตัดโอนตาแหน่งลูกจ้างประจา
10) การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
1. นำยรำชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 23
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาเสนอแนะ
และทาหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานสรรหาและบริหารอัตราจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดทาทะเบียนคุมอัตรา
ติดตามการส่งสัญญาจ้าง /คาสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2) งานสรรหาและบริหารพนักงานราชการ ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดทาทะเบียนคุมอัตรา
ติดตามการส่งสัญญาจ้าง /คาสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย
4) การดาเนินการให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกของ สพป.ชลบุรี เขต 3
5) การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
6) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
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1. นำยรำชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล (ต่อ)
7) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
8) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค(2)
9) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
10) งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
11) งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) งานตัดโอนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13) งานดาเนินการจ้างชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
14) งานคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงกฤษณำ อินธิมำ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28
ปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาล เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) งานขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากบัญชีตา่ ง
เขตพื้นที่หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
4) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
5) งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
6) งานแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
7) งานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
8) การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
10) งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) งานคัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดารง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
พิเศษลงมา
12) แต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งและงานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
1. นำงสำวนวลจิต หอมหวล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 24
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล กากับ
ติดตาม และให้คาปรึกษางานในกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานดังนี้
1) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3) การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีต่าง ๆ
3.1. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
(โควตาศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
3.2. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับอันดับ
เงินเดือนที่สูงขึ้น
4) งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจาได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ) ให้กลุ่มนโยบายและแผนดาเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ.
5) การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
6) การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม
ระหว่างปี
7) การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก พร้อมทั้งบัญชีสรุปอัตราการปรับฐานอัตราเงินเดือน
8) การจัดทาทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา ให้เป็นปัจจุบัน
9) การขอรับเงินรางวัลประจาปี
10) การดาเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
11) จัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
11.1 เอกสารการรับสมัคร
11.2 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้
11.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
11.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
11..5 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
12) บันทึกกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาและข้าราชการบนสานักงาน
12.2 การเลื่อนตาแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย เลื่อนเป็น ครู อันดับ คศ.1
12.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13) บันทึกข้อมูล P-obec ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน จ.18
14) ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 29
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
2) การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา กรณีต่าง ๆ
3) การจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจา ของลูกจ้างประจา
4) การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5) การรายงานยอดการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ
ของพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดาเนินการขออนุมัติ
งบประมาณ
6) จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาปี
7) การขอเปิดทะเบียนตาแหน่งเงินวิทยฐานะ และจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
8) รายงานสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาเดือน
9) การดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
10) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา/ ดิเรกคุณาภรณ์
11) จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
12) จัดทาทะเบียนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดาเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13) การจัดส่งใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พร้อมทั้งจัดเก็บใบตอบรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ไว้เป็นหลักฐาน
14) บันทึกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้
14.1 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
14.2 มีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
14.3 บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ชองลูกจ้างประจา ทุกกรณี
15) บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการมี/เพิ่ม
วิทยฐานะ
16) ดาเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
17) ดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ได้
18) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. นำงสำววันวิสำ ปัญญำใส ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่งเลขที่ อ 37 มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3) ให้บริการออกหนังสือรับรอง เช่น รับรองการเป็นข้าราชการ, รับรองเงินเดือน, รับรองความ
ประพฤติ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบานาญ และข้าราชการบนสานักงาน
4) การขอพระราชทานเพลิงศพ
5) การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
5.1 บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ลงในบัตรเกษียณอายุราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 คานวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
นั้น ๆ
5.3 แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.4 แจ้งโรงเรียนให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในช่วง
เดือน พฤษภาคม ของทุกปี
5.5 ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6) ดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ดังนี้
6.1 ให้บริการยืม-ส่งคืนแฟ้มประวัติ เมื่อมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาขอ
คัดลอกสาเนา ก.พ.7
6.2 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 พร้อมเอกสารต่าง ๆ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ไปสานักงาน
ก.ค.ศ.
6.3 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีที่มีคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ต่างสพป./ต่างสังกัด
โดยเสนอแฟ้ม ก.พ.7 ให้ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนจัดส่ง
แฟ้ม ก.พ.7 ไปหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และตอบรับเมื่อได้รับแฟ้มประวัติ ก.พ.7
ของข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งทางสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียบร้อยแล้ว
6.4 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งกรณีเกษียณ
ปกติ และเกษียณก่อนกาหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
6.5 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรมให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6.6 บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูลประวัติ ก.พ.7 เช่น
การขอเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล, การขอเพิ่มวุฒิ, แก้ไขวันเดือนปีเกิด,
เปลี่ยนสถานภาพ เช่น สมรส, หย่า เป็นต้น
7) การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
8) การรายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ถึงแก่กรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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3. นำงสำววันวิสำ ปัญญำใส (ต่อ)
9) การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ (แบบสารวจข้อมูล) รายบุคคล และบันทึกข้อมูลรายบุคคล
ในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
10) การดาเนินการเกี่ยวกับ กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
11) บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
12) การขออนุญาตการลา และบันทึกการลาต่าง ๆ ในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ดังนี้
12.1 การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
12.2 การขออนุญาตลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
12.3 การอนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา
13) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
1. นำงสำวอรทัย เศวตกิตติรัตน์ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ 31 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและ
ให้คาปรึกษางานในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้า
กลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงานดังนี้
1) งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา
2) งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งประสานงาน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งในแต่ละตาแหน่ง (การฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง)
3) งานจัดทา และพัฒนางานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร
4) การจัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภารงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน / งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6) งานจัดทาเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
7) งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงประทุม ทองน้อย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 32
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2) งานทะเบียน ควบคุม กากับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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2. นำงประทุม ทองน้อย (ต่อ)
3) งานส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
3.2 งานการจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เสนอไปยัง ก.ค.ศ.
4) การประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ
5) การสนับสนุนด้านวิทยากร
6) งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
7) งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงรุจี คังคำยะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 27
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ / ต่างประเทศ โดยใช้เวลา
ราชการ และไม่ใช้เวลาราชการ
2) งานขอกลับเข้ารับราชการภายหลังเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ
3) งานสารวจข้อมูล ควบคุม ติดตามคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
4) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร
โล่รางวัล
5) งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
6) การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
7) การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ
8) ดาเนินการเป็นนายทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกต้องการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา กรณีค่ารักษาพยาบาล ทาง website
9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชานาญการ
พิเศษ โดยระบบ e-training
10) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-training)
11) งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
12) งานนายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและการบันทึกปรับปรุงข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา กรณีจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทาง
เว็บไซต์
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
1. นำงกฤษณำ กันทัด ตาแหน่งนิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28 มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ
3) การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
4) การรายงานการดาเนินการทางวินัย และการลงโทษ
5) การดาเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
6) ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนดและตามมติองค์คณะบุคคล
7) การดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) การดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
10) การดาเนินงานด้านกฎหมาย และการดาเนินคดีของรัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ใน
หน่วยงาน / เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
11) งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13) การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
14) การดาเนินการลงโทษแก่ผู้กระทาวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
15) การรายงานการดาเนินการทางวินัย และการลงโทษ
16) การดาเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
17) ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนดและตามมติองค์คณะบุคคล
18) การดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19) การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20) การดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
21) การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน / เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
22) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21

กลุม่ นโยบำยและแผน
หำรงำนบุคคล
1. นำยสมพงษ์ บุหงำเกษมสุข ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ 38 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ
ควบคุม กากับ ดูแล กลั่นกรอง ติดตามผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน โดยควบคุมดูแลติดตามงานต่าง
ๆ ดังนี้
1) งานธุรการ
2) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
3) กลุ่มงานนโยบายและแผน
4) กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
5) กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
6) งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ
39 มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ลาดับที่ 1
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3) งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.1 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
3.1.1 จัดทาแผนกากับ ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และงาน
นโยบายทุกระดับ
3.1.2 จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
3.1.3 ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
(Annual Report)
3.2 ติดตามและรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
3.2.1 ประสานแผนการติดตาม กากับ นิเทศและตรวจราชการ สพป.
3.2.2 จัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
สานักนายกรัฐมนตรี
4) งานประเมินผล การดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ. / แผนกลยุทธ์ สพป. /
แผนปฏิบัติการประจาปี สพป.)
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2. น.ส.เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ (ต่อ)
4.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
4.2 ประเมินผลแผนกลยุทธ์ สพป.
4.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี สพป.
5) งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของ สพป.
5.1 จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงาน ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
5.2 วิจัยและพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.3 เผยแพร่ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงพิชฌำรักษ์ ภำนุมำส ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 41 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ลาดับที่ 2
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
3) งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ศึกษาผลการดาเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
3.1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
3.1.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
3.1.5 จัดทานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา (กพท.) พิจารณา
3.1.6 จัดทานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
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3. นำงพิชฌำรักษ์ ภำนุมำส (ต่อ)
3.2.1 สนับสนุนการนานโยบาย จุดเน้นไปใช้ในการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่ และสถานศึกษา
3.2.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา
4) งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
4.1.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
4.2 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.1 กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
4.2.2 กาหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2.3 กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key performance Indicators : KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ
(Initiative)
4.2.4 นาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)
4.2.5 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2.6 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
5) งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
5.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับ
แผนงาน/ งาน/ โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1.4 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
5.1.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต
พืน้ ที่การศึกษา
5.2 การนาแผนปฏิบัติการประจาปี ไปสู่การปฏิบัติ
5.2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
5.2.2 ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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3. นำงพิชฌำรักษ์ ภำนุมำส (ต่อ)
5.2.3 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
6) งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
6.1.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด
6.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.2.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.2.2 คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
6.2.3 จัดทาแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจาปีของของจังหวัด แล้วนาเสนอต่อ
คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด
6.2.4 คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การฯ ดาเนินการ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
6.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด
6.3.1 ดาเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
7) งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 การรับและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3.1 ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม
เลิกการขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา
7.3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้าน
โอกาสการเข้าถึง บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและจังหวัด
7.3.3 จัดทาแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)
7.3.4 นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
ขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา
7.3.5 ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นทีการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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4. นำงจุฬำภรณ์ ทัศพร ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 42
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลาดับที่ 3
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
3) งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานงบประมาณ งบลงทุน ดังนี้
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.3 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3.4 การขอใช้เงินเหลือจ่าย
4) งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรร การบริหารงบประมาณ และรายงาน งบบุคลากร ดังนี้
4.1 ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราว
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5) งานวิเคราะห์การจัดสรร และรายงานงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
5.3 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
6) งานวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้
6.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
6.2 เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6.3 เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
6.4 ประสบอุบัติภัย
7) งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
7.1 การคานวณต้นทุนผลผลิต
7.2 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
8) งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานงบประมาณ งบดาเนินงาน ดังนี้
8.1 ค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา
8.2 เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
8.3 ค่าสาธารณูปโภค
8.4 ค่าพาหนะนักเรียนมารวม
8.5 ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราว
8.6 ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจา
8.7 ค่าตอบแทนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และค่าจ้างเหมาบริการ
8.8 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
8.9 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู (ครูธุรการ)
8.10 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณียุบ / เลิกล้มโรงเรียนขนาดเล็ก
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4. นำงจุฬำภรณ์ ทัศพร (ต่อ)
8.11 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
8.12 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา
8.13 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
8.14 ค่าตอบแทนค่าใช้สอยของหน่วย/กลุ่ม
8.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8.16 ค่าเช่าที่ดินโรงเรียน
8.17 ค่าขนย้ายครอบครัว
8.18 ค่าวัสดุกีฬา
8.19 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
8.20 งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.21 ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
9) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
10) จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงสำอำง ชำญพนำ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.43
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลาดับที่ 4
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
3) จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Center)
4) จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)
5) จัดทาข้อมูลครุภัณฑ์ (Data Center)
6) จัดทาข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (OBEC)
7) จัดทาข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS)
8) จัดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดชลบุรี
9) จัดทาข้อมูล School Mapping
10) จัดทาข้อมูลอื่น ๆ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
11) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
12) รูปแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
13) การจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15) การนาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6. นำงอรทัย ลีลำ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ.44
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลาดับที่ 5
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3) ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานวิเคราะห์งานตามนโยบาย จังหวัด สพฐ. ศธ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณส่วนที่รับผิดชอบ
5) การของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
6) งานจัดทาทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
7) การควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน
8) รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
9) ประสาน จัดประชุม จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
10) แจ้งมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
บริหำรงำนบุคคล
1. นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 48ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล กลั่นกรองการปฏิบัติงานในกลุ่ม โดย
ควบคุมดูแลติดตามงานต่างๆ ดังนี้
1.1 งานธุรการ
1.2 งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
1.4 งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
1.5 งานกิจการพิเศษ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ตาแหน่งเลขที่ อ 21 มี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมการกีฬา
1.1 การจัดทาแผนส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษา เกี่ยวกับงานด้านกีฬา
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดชลบุรี
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น วิ่ง 31 ขา ฮอนด้าสามัคคี
1.6 ส่งเสริมสนับสนุน เสนอขอรับงบประมาณ ฝึกทักษะกีฬาชนิดต่างๆ สาหรับ
นักเรียนในสังกัดเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
1.7 ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
1.8 ประสานงาน พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรณีมีผู้บริจาค
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดสร้างลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้สถานศึกษา
1.10 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานกีฬาของสถานศึกษาจัดทารายงาน
ผลงานกีฬาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2) การบริหาร ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
2.1 บริหารจัดการโครงการท่องเที่ยว ตามนโนบายของรัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ
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2. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ (ต่อ)
2.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการท่องเที่ยวของสถานศึกษา
2.3 จัดทารายงานผลโครงการท่องเที่ยวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
3) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฎศิลป์
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
4) งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักวิชาการทหาร
4.1 ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักวิชาการทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น
4.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักวิชาการทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
4.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด
ชาติ และระดับโลก
4.4 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน เช่น การ
ส่งเสริมภาวะผู้นา การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม
และการบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
4.5 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกาหนดแนวทาง
แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
4.6 งานกรรมการลูกเสือพิเศษ/งานกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา/งานกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด /งานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.7 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี
หมู่ยุวกาชาด
4.8 จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
4.9 การดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด
สมนาคุณ เข็มลูกเสือสมนาคุณ
4.10 ดาเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
4.11 ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ และส่งเสริมกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
4.12 งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
4.13 งานจัดเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ
4.14 การคัดเลือกกองลูกเสือดีเด่น การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น การคัดเลือก
ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
4.15 งานขออนุญาตเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
4.16 ส่งเสริมจัดตั้งสโมสรลูกเสือ
4.17 ประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานกิจกรรม
5) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
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2. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ (ต่อ)
5.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
5.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาระเบียนว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย
การร่วมกิจกรรม
5.3 สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และวินัยนักเรียน
5.4 ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาโครงการบุคคลดีเด่น-นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
5.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
6) งานประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น งานคัดเลือกโรงเรียน/นักเรียน
เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ งานคัดเลือกเด็กและเยาวชน งานประชาสัมพันธ์
การประกวดและการแข่งขันต่างๆ ในส่วนของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ยกเว้นงานประกวด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬา และงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
7) งานสภานักเรียน กิจการนักเรียน
8) งานสารวัตรนักเรียน
9) งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
10) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.1 นานโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
10.2 จัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ และปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ของสถานศึกษา
10.3 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายให้คาปรึกษาตามสภาพปัญหา
และความต้องการของนักเรียน และบริการแก่ผู้สนใจ
10.4 จัดให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับพื้นที่
10.5 นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา
10.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.7 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เทคนิค และทักษะในการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
10.8 จัดทามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา
10.9 สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อนาผลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.10 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้
ประสบความสาเร็จ
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2. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ (ต่อ)
11) งานกิจการพิเศษ
11.1 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบายของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
11.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
11.1.2 ประชุมชี้แจงนโยบาย และเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ
11.1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
11.1.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง
11.1.5 รายงานติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน
งาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.1.6 งานเพศศึกษาในสถานศึกษา
12) งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนักเรียน
12.1 งานโครงการอาหารกลางวัน
12.2 งานโครงการอาหารเสริม (นม)
12.3 งานส่งเสริมสถานศึกษาเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล
12.4 งานคุ้มครองผู้บริโภค
12.5 งานโครงการ อ.ย.น้อย
12.6 งานทันตสุขภาพ
12.7 งานส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
13) งานจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ
13.1 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
13.2 งานเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
13.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา
13.4 จัดทารายงานผลงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
14) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
15) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. นำงวณิชยำ อุ่นเรือน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 50 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
1.1 กาหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด
1.2 วางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ โดยคานึงถึงโอกาส และความเสมอภาคในการ
ได้รับการศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่
มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับก่อนถึงกาหนดที่เด็กจะต้องเข้าเรียนของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.4 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
1.5 รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 การขอซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ การลงทะเบียนแบบ ปพ.ต่าง ๆ การประทับตราแบบ ป.05
1.7 การยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนต่าง ๆ
1.8 การแจ้งย้าย จาหน่ายนักเรียน
1.9 ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
1.10 ประสานงานกับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานที่
จัดการศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและติดตามเด็กเข้าเรียน
1.11 ประสานงานกับสถานศึกษา ตามระเบียบการเปิดและปิดสถานศึกษาชั่วคราวรวมถึงการ
เปิด และปิดระหว่างภาคเรียน
1.12 ประสานงานกับสถานศึกษา ตามระเบียบการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา
2) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
2.1 การจัดการศึกษาในระบบ
2.1.1 ประสานการสารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา
การจัดทาสามะโนนักเรียน และแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2.1.2 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
2.1.3 ส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางดาเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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3. นำงวณิชยำ อุ่นเรือน (ต่อ)
2.1.4 ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบัติ
2.1.5 ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1.6 ประสานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและ
สถานศึกษา
2.1.7 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนา
2.2 การศึกษานอกระบบ
2.2.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพื้นที
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ร่วมวางแผน และกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.2.4 ประสานงานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3 งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3.1 สารวจ และจัดทาทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3.3 ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2.3.4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทาง
การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.3.5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
2.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา
9 ประการ
2.4.1 ประสานการสารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาทะเบียน
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส อย่างเป็นระบบ
2.4.2 ประสานโครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.3 ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
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3. นำงวณิชยำ อุ่นเรือน (ต่อ)
2.4.4 ศึกษาวิจัย และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบ และเผยแพร่วิธีการจัด
การศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 9 ประการ
2.4.5 ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ
3.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.2 ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.3 ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.4 สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
3.5 การดาเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.6 ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
4.3 ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคาร้องขอ
4.4 การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น
4.5 ประสาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
5) งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
5.2 ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
6) งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
6.1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียน
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3. นำงวณิชยำ อุ่นเรือน (ต่อ)
6.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
7) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8) งานรางวัลพระราชทาน
9) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นำงจีระภำ ยิ้มศิลป์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 51 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
1.1 การรับหนังสือราชการ,รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่างๆ แล้วแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่
1.2 การเก็บหนังสือราชการ
1.3 การให้ยืมหนังสือราชการ
1.4 การทาลายหนังสือราชการ
1.5 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
1.6 ประสานและดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.8 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2) งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.1 ประชุมจัดทาโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานพื้นที่
จัดกิจกรรม
2.2 แจ้งหน่วยงาน และสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป
2.3 จัดทาเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการที่กาหนด
2.4 ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
2.5 เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดาเนินการพร้อมทั้งประเมินผล และรายงานผลให้
กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้น และหมดไป
2.6 ติดตาม รายงานผล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
3) งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
3.1 เตรียมการจัดทาโครงการตามความสาคัญ และงบประมาณที่ได้รับ
3.2 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา
3.3 จัดระบบดูแลนักเรียนที่คัดกรองนักเรียน
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4. นำงจีระภำ ยิ้มศิลป์
3.4 ดาเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จาแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นราย
สถานศึกษา
3.5 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ
3.6 สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างเคร่งครัด
ทั้งในเวลา และนอกเวลาเรียน
3.7 สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา จัดระบบบาบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด
3.8 จัดให้มีการยกย่อง และให้รางวัลสาหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และจัดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงสาหรับสถานศึกษา และหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
3.9 สรุปผลการดาเนินงานพร้อมประเมินผล และรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาธารณชนทราบ
4) งานวิเทศสัมพันธ์
4.1 ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศ และสารสนเทศ
4.2 ดาเนินการความร่วมมือโครงการ และทุนต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และ
รายงานโครงการต่างประเทศ ทุน และสารสนเทศ
5) โครงการ To Be Number One
6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 3 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 55
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้
1) งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.1 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
1.2 ศึกษาแนวทางระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจน
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดาเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน
1.4 กาหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา
1.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2) การดาเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
2.1 ทุนการศึกษา พ.ญ.สุกัญญา รัตนเสาวภาคย์
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5. นำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ (ต่อ)
2.2 ทุนการศึกษามูลนิธิโรงกลั่นเอสโซ่ ศรีราชา
2.3 ทุนการศึกษาเครือไทยออยล์
2.4 ทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี
2.5 ทุนการศึกษาสโมสรโรตารี่ พัทยา
2.6 ทุนการศึกษาสโมสรโรตารี่ แหลมฉบัง
2.7 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2.8 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
2.9 ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี
2.10 ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
2.11 ทุนการศึกษา “พระยาวิเศษศุภวัตร์ และ คุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์
2.12 ทุนการศึกษา ดร.สละ – สุดา ทศานนท์
2.13 ทุนการศึกษายุวพุทธิกสมาคมชลบุรี
2.14 ทุนการศึกษาพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ
2.15 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2.16 ทุนการศึกษามูลนิธิดารงชัยธรรม
2.17 ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.18 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
2.19 ทุนการศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา
2.20 ทุนอื่น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือจากมูลนิธิต่าง ๆ
2.21 วางแผนการดาเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
2.22 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.23 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ
2.24 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้สถานศึกษา
2.25 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
2.26 จัดทาเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
2.27 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การดาเนินการใช้ทุน
3) การดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4) การดาเนินงานเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทน หรือตอบขอบใจ หรืออนุโมทนา
5) งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิตครู
6) งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
6.1 ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก
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5. นำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ (ต่อ)
6.2 รวบรวม และเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กให้สถานศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
6.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
6.4 สรุปผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
7) งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา
8) ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยและการป้องกัน
อุบัติภัยในสถานศึกษา
9) รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความสาคัญ และร่วมกันกาหนด
มาตรการในการป้องกันความปลอดภัย และอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น
10) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
และอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอน
11) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
12) สรุปผลการดาเนินงาน และปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
13) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
14) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 4 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำบริหำรงำนบุคคล
1. ว่ำที่ร้อยตรีอรพงษ์ อำษำเอื้อ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 61
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล และติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
1.2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3 กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
1.4 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
1.5 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
1.7 งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนทั้งใน และนอกสังกัด ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
7) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
9) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และการวัดและประเมินผลการศึกษา
10) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน
คณิตศาสตร์
11) ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนในฝัน
12) ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
13) ดูแล กากับ และติดตาม การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียน
14) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้งโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน
15 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. นำงสำวกรุณำ ภิรมย์ธรรม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 76
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทา พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) จัดทา และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4) จัดทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
6) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
7) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
8) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถบริหารจัดการ และวางแผนจัด
การศึกษาสาหรับเรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
9) จัดทาข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
10) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้สามารถ
คัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียน สามารถปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
11) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
13) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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2. นำงสำวกรุณำ ภิรมย์ธรรม (ต่อ)
14) งานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
15) งานประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ฯ
16) ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
17) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนต์
โรงเรียนดวงมณี โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาล
ศรีอุดมสุขพิทยา และโรงเรียนศรีราชาเอกชน
18) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. นำยสุขสันต์ สำยงำม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 55
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทา และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4. จัดทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
8. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
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11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนร
ภาษาต่างประเทศ
12. ผู้บริหารงาน/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
13. เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
(English program/ Mini English Program)
14. งานกากับ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ฯ
16. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
17. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 3 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ โรงเรียนบารุงศิษย์ศึกษา และโรงเรียน
อนุบาลอธิฏฐาน
18. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. นำงสำวศรีวิน ธรรมรังรอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 59
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทา และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4. จัดทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
ตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิดการวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
10. งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา

11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. ผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
13 ผู้บริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์สารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
14. ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
(Brain – based Learning : BBL)
15. ผู้บริหารโครงการโรงเรียนแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง
16. ผู้บริหารโครงการการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
17. ผู้บริหารโครงการพาครูสอนคิด
18. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
19. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนทนาพรวิทยา โรงเรียนบุญพึ่ง โรงเรียนเบญจศึกษา โรงเรียนอนุบาล
โสตพัฒนา โรงเรียนนานาชาติ ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลทนาพร และโรงเรียนอนุบาลสุเฌอ
20. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 57
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
3. จัดทา และเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย
4. จัดทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และความต้องการ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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5. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา และติดตามผลกา
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร และการวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียน
7. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์
พัฒนาการของผู้เรียน และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
10. งานรับ – ส่ง และจัดระเบียบการเก็บหนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
11. ประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ หน่วยงาน สถานศึกษา
12. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
13. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนต์ โรงเรียนดวงมณี
โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมสุขพิทยา และโรงเรียน
ศรีราชาเอกชน
14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. นำงพัชรำ บุรีเทศน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
3. จัดทา และเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
4. จัดทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และความต้องการ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
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6. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา และติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร และการ
วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียน
7. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์
พัฒนาการของผู้เรียน และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
10. ผู้ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแกนนาประชาธิปไตย และโรงเรียนศูนย์อาเซียน
(Focus school)
11. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
12. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน โรงเรียน
ปัญญานฤมิต โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. นำยธนกฤตย์ มงคลวงษ์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สาหรับการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และระบบการบริการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
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8. ผู้บริหารโครงการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน ICT
9. ผู้บริหารโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
10. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิเตอร์ และเทคโนโลยี) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี)
11. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
12. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
โรงเรียนบ้านรถไฟ โรงเรียนคีรีหรรษา โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
และโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. นำงภำวิตำ วงษ์แก้ว ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สาหรับการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และระบบการบริการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
8. ผู้ประสานการพัฒนาโครงการโรงเรียน ICT
9. ผู้บริหารโครงการงานห้องสมุดมีชีวิต
10. ผู้บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแกนนาการจัดการความรู้
11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี)
12. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
13. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4 และโรงเรียนเอกชน
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ประกอบด้วย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา โรงเรียนอนุบาล
เพ็ญศิริ โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก
และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. นำยธนกร ทองเลิศ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเทียบโอนผล
การเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เทคนิควิธีการวัดผล และประเมินในรูปแบบต่าง ๆ
3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการดาเนินงาน ของบุคลากร
ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา การจัดทาเอกสาร
หลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET)
5. ประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
6. ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทาเครื่องมือ และ
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
10. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
11. ผู้บริหารงานโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
12. ผู้บริหารงานโครงการพัฒนากระบวนการทักษะชีวิตในโรงเรียน
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13. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
14. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนชัยศึกษา โรงเรียนบางพระวิทยา โรงเรียนประเสริฐสุข โรงเรียน
มัธยมสัมมาชีวศิลป์ บางพระ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา และโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
15. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
10. นำงสำวษมำพร ศรีอิทยำจิต
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เทคนิควิธีการวัดผล และการประเมินผลใน
รูปแบบต่าง ๆ
3. นิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการศึกษา
การจัดทาเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
5. ประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : สานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทาเครื่องมือ และ
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10. ผู้บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
11. ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(Brain – based
Learning : BBL)
12. งานโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
13. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
14. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเลิศปัญญา และโรงเรียน
มารีวิทย์สัตหีบ
15. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
11. นำงสำวสุทธิมำศ อภิรักษ์วณิชย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เทคนิควิธีการวัดผล และการประเมินผลใน
รูปแบบต่าง ๆ
3. นิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการศึกษา
การจัดทาเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น (LAS)
5. ประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : สานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทาเครื่องมือ และ
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
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การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
2. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. งานกากับ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
6. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
7. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนชัยศึกษา โรงเรียนบางพระวิทยา โรงเรียนประเสริฐสุข โรงเรียนมัธยม
สัมมาชีวศิลป์ บางพระ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา และโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
12. นำงสำวฉวีวรรณ แสงสว่ำง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. จัดทาแผน กาหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
5. จัดทาแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
6. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
7. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม
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ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม)
12. ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
13. ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
14. ผู้บริหารงาน/โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
15. ผู้ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแกนนาประชาธิปไตย และโรงเรียนศูนย์อาเซียน
(Focus school)
16. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
17. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน โรงเรียนปัญญา
นฤมิต โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
18. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
13. นำงเตือนใจ ดวงละม้ำย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. จัดทาแผน กาหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
5. จัดทาแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
6. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
7. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12. ผู้บริหารงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
13. งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
14. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
15. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
16. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา โรงเรียนณัฏฐเวศม์ และโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐
17. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
14. นำงศรีไพร วรสุข ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
นาไปใช้ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งโรงเรียนภาครัฐ
และโรงเรียนเอกชน
7. วิเคราะห์ สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย และพัฒนารูปแบบ เทคนิค
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
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11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)
12. ผู้ประสานงาน/โครงการโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ
13. คณะทางาน Roving Team โรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ
14. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
15. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเลิศปัญญา และโรงเรียนมารี
วิทย์สัตหีบ
16. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
15. นำยประสพ ศรีสมบูรณ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3. จัดการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4. วางแผน ดาเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา
5. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
6. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
7. จัดทาแผน กาหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
8. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
9. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
10. จัดทาแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
11. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
12. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
13. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม
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ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
14. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
15. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา
16. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์)
17. งานวิจัยทางการศึกษา
18. ผู้บริหารโครงการคลินิกวิจัยทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
19. งานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
20. ผู้ให้คาปรึกษาการวิจัย และการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
21. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 และโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย โรงเรียนมารีวิทย์ โรงเรียนจุฬเทพ โรงเรียนวุฒิโชติ โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอนุบาล
ภาษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเรณู โรงเรียนอนุบาลหัสดิน และโรงเรียนนานาชาติธารพัฒนา
22. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่งเพื่อให้การดาเนินงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ ในกรณีที่ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลาดับอาวุโสดังนี้
ลาดับที่ 1 นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ลาดับที่ 2 นางศรีไพร วรสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน ฯ
ลาดับที่ 3 นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ
ลาดับที่ 4 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ฯ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ
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กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
1. นำยเอนก ยังให้ผล ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ผู้ที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ดูแล ควบคุม กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
1.2 ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และเบิกจ่ำยเงินในงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และทา PO ทาข้อมูลผู้ขาย โดยผ่าน
เครื่องในระบบ GFMIS
1.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และทา PO ทาข้อมูลผู้ขาย โดย
ผ่านเครื่องในระบบ GFMIS
1.4 การจัดทารายงานเกี่ยวกับงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเสนอต่อคลัง
จังหวัด และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบฯ
1.5 ดาเนินการจัดทาเอกสารขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทุกรายการ
แผนงาน / งาน / โครงการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.6 การจัดทาแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ทุกรายการ แผนงาน / งาน / โครงการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.7 เบิกเงินนอกงบประมาณจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาอ่าวอุดม บัญชีเลขที่
247 – 6 – 00356 – 5 และจ่ายเงินนอกงบประมาณให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจัดทารายการและ
เขียนเช็คสั่งจ่าย เสนอต่อผู้มีอานาจลงนาม
1.8 ควบคุมดูแลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงการได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้ถือ Smartcard ในการ
ขอเบิกและการขอจ่าย
1.9 ดาเนินการเกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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1.10 จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ การจัดทาบัญชีสินทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต
3 และของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
1.11 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 และรวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปีของโรงเรียน เพื่อรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.12 ดาเนินการตอบรับการจัดสรรครุภัณฑ์จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
จัดให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.13 จัดทาพักบัญชีล้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
1.14 จัดทาทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน
1.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสำวลำวัลย์ กิตติธรรมโม ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญงาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการกลุ่ม กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.2 ประสานการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จลูกจ้าง เงินช่วยพิเศษ
และ เงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และเบิกเงินบาหน็จดารงชีพ
ตรวจสอบหลักฐานเงินบาเหน็จค้าประกันข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต3
2.3 หักหนี้เงินบานาญปกติ ข้าราชการบานาญโครงการจ่ายตรงเพื่อชาระเจ้าหนี้บุคคลที่ 3ส่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 เบิกเงินสมทบ เงินชดเชย ให้แก่สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. กรณี
เกษียณ ลาออก เสียชีวิต
2.5 เบิกเงินสมทบให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้างประจา (กสจ.) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3
2.6 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และจัดทาทะเบียนคุมสัญญาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ( ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ
ค่าผ่อนชาระเงินกู้ ) ของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
2.7 ทาหน้าที่นายทะเบียนบาเหน็จบานาญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบ E-pension
ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและคลังเขต ในการส่งข้อมูลเบิกในระบบบาเหน็จบานาญ พิมพ์ใบรับรองหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายให้กับข้าราชการบานาญในสังกัด
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2.8 รับเงิน นาส่งเงินสด และออกใบเสร็จรับเงิน จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกสิ้นวันที่มี
การจ่ายเงิน
2.9 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
2.10 ทาหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2 และรับมอบอานาจในการปลดบล็อก ใน
การขอเบิก สั่งจ่าย ในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS คนที่ 2
2.11 จัดทาทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน
2.12 ปฏิบัติงานแทนนายเอนก ยังให้ผล กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงอิสริยำรักษ์ มหำโยธี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญงาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.2 รับรองการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน) ของข้าราชการ และลูกจ้างประจาใน
สานักงาน และข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.3 จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจาในสานักงาน และ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.4 จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการ
บานาญ
3.5 จัดทา เงินทดรองราชการ และจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ
3.6 จัดทารายงานแจ้งยอดเงินทดรองราชการ เพื่อรายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี และ สพฐ. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
3.7 จัดทาแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการเพื่อรายงานให้คลังจังหวัดทราบ ภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
3.8 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษชลบุรี เขต 3
3.9 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.10 จัดทาเงินยืมราชการและจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
3.11 ทาหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2 และรับมอบอานาจในการปลดบล็อก
ในการขอเบิก สั่งจ่าย ในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS คนที่ 3
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3..12 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
3.13 ปฏิบัติงานแทนทิพาภรณ์ ขลิบศรี กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.14 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงทิพำภรณ์ ขลิบศรี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 เบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4.2 เบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร. ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4.3 จัดทาแบบรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายกรณีย้ายไปสังกัดอื่น
4.4 จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน พร้อมจัดทารายการหัก ณ
ที่จ่าย ทุกรายการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.5 ทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4.6 จัดทารายการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่าย เสนอต่อผู้มี
อานาจ
ลงนาม
4.7 จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินประจาวัน เพื่อสรุปให้งานบัญชี
4.8 จัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
4.9 จัดทาทะเบียนคุมฎีกาค้างจ่าย
4.10 ทาหน้าที่ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในระบบ Internet Banking
4.11 จัดทารายงานการเบิกจ่ายเงิน จากเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS โดยใช้ Transaction
Cord = ZAP_RPT406 และ ZAP_RPT503
4.12 เบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
4.13 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ
4.14 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
4.15 ทาหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2 และรับมอบอานาจในการปลดบล็อก ใน
การขอเบิก สั่งจ่าย รับและนาส่งเงินในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS คนที่ 1
4.16 ปฏิบัติงานแทน
นางอิสริยารักษ์ มหาโยธี กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.17 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5. นำงศศิกัญญำ วงศ์แสน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 จัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้าง วิเคราะห์ใบสาคัญในการลงบัญชี ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บันทึกบัญชี
ใบสาคัญ การลงบัญชีด้านรับ จัดทาบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยการใช้โปรแกรมบัญชีเกณฑ์คงค้างในระบบคอมพิวเตอร์
5.2 จัดทารายงานทางด้านบัญชีเพื่อจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดส่ง
รายงานทางบัญชีในระบบ GFMIS ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี
5.3 ติดต่อ ประสานงาน เร่งรัดติดตามทวงใบสาคัญจากเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
หลักฐานและใบสาคัญประกอบงบเดือน เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
5.4 จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ใบสาคัญ เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี
ตรวจสอบ
5.5 เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค งบดาเนินงาน ทุกแผนงาน / งาน
5.6 จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทุกประเภท ทุกรายการและจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่
เบิกจ่ายต่อไป และลงรับหนังสือทุกประเภทของกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ และหนังสือเวียนจาก
กลุ่มต่างๆ
5.7 ควบคุมเงินงบประมาณประจาปีทุกแผนงาน / งาน / โครงการ และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
5.8 จัดทารายงานเงินประจางวดส่วนจังหวัด เพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.9 จัดทาทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน
5.10 รับ ส่ง เงินสด เงินฝาก ถอนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เมื่อมีผู้นาเงินมาส่งใช้ เช่น กรณีเงิน
เบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจัดเก็บ เงินบูรณะทรัพย์สิน เป็นต้น และ
นาเข้าสู่ระบบ GFMIS
5.11 ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน ทุกแผนงาน /
งาน / โครงการ
5.12 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวสาหรับโรงเรียนเอกชน เงินงบประมาณเบิกแทนกัน โดย
ผ่านเครื่องในระบบ GFMIS
5.13 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
5.14 ปฏิบัติงานแทนนางสายไหม แก้วขาว กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6. นำงสำยไหม แก้วขาว ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
6.1 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจา เงินประจาตาแหน่ง เงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการและลูกจ้างประจา
เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 1- 8 และลูกจ้างประจา เงินค่าตอบแทนเทียบเท่าเงินประจา
ตาแหน่งของข้าราชการ เงินค่าตอบแทนวิทยะฐานะของข้าราชการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3
6.2 ทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้างประจา พนักงานราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6.3 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานราชการ ในงบ
บุคลากร
6.4 ทาหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard และรับมอบอานาจในการขอเบิก สั่งจ่าย รับและนาส่ง
เงินในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS
6.5 เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6.6 รับรองการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน) ของข้าราชการ และลูกจ้างประจา และ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6.7 เบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6.8 จัดทาทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน
6.9 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
6.10 ปฏิบัติงานแทนนางศศิกัญญา วงศ์แสน กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำงอังสนำ ศรีประเสริฐ
ดังนี้

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

7.1 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
7.2 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างนักการภารโรง
7.3 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างนักการภารโรงโครงการคืน
ครูให้นักเรียน
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7.4 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างครูทาหน้าที่ธุรการ(ครู
ธุรการ)โครงการคืนครูให้นักเรียน
7.5 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ขาดแคลนครู
7.6 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.7 นาส่งเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างในสังกัด ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
7.8 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินในงบดาเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
7.9 จัดทาทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ
7.10 ดาเนินการสารวจความต้องการการใช้ใบเสร็จรับเงิน และการรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.11 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และทา PO ทา
ข้อมูลผู้ขาย โดยผ่านเครื่องในระบบ GFMIS
7.12 ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP ของโรงเรียนในสังกัด
7.13 จัดทาบัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
7.14 ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามกาหนด
7.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
1. นางศิริพร สิทธิประการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจ พิจารณา กลั่นกรองงาน เสนอความเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานในกลุ่ม ดังนี้
1. งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ (ทุน) ในการบริหารงาน
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนการรับนักเรียนประจาปี

62

3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การจัดทาแผนการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา
5. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
6. การจัดทารายงานประจาเดือนของสถานศึกษา
7. การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8. งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
9. งานส่งเสริมและดาเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
10. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
11. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
12. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ
13. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผู้ขอรับการอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบ
14. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
15. งานติดตามการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
16. งานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสถานศึกษา
เอกชน
17. การตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล และการปฏิบัติงานของโรงเรียน
18. งานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี และรายงานการปฏิบัติงานกลุ่มประจาปี
19. งานพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
20. การประชุมประจาเดือน ประชุม อบรม สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน
21. การจัดศูนย์วิชาการ เครือข่ายศูนย์ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
22. งานร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน
23. งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ
24. การจัดทาแผนการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ตามระบบ PSIS
25. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ประจาเดือน ตามระบบ SP48
26. การรายงานการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน
27. การจัดทาแผนขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลประจาปีงบประมาณ
28. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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2 นำงเทียมใจ ทองแก้ว ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
2. การมอบอานาจและแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
3. การขอจัดทาตราสารของสถานศึกษาเอกชน เปลี่ยนแปลง แก้ไขตราสารของโรงเรียน
4. การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ให้เป็นผู้จัดการ (กรณีจัดตั้งโรงเรียน)
5. การโอนกิจการ ขอยกเลิกกิจการ การขอรับรองสภาพสถานศึกษาของนักเรียน
6. การขอย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษาเอกชน การรื้อถอนอาคารเรียน
7. การขอขยายชั้นเรียน และหรือเพิ่มหลักสูตรเพิ่มเติม
8. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด ปิดทาการสอน
9. การขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร ขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ
10. การขอใช้ตราโรงเรียน ขอใช้ประกาศนียบัตร
11. การขออนุญาตใช้เครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษาของโรงเรียน
12. การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเอกชน และการขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
13. การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ การขอเป็นครูและบรรจุครูชาวต่างประเทศ กรณี
ชาวต่างประเทศพานักประเทศไทย และถือหนังสือเดินทางได้รับการลงตรวจตราประเภท
Non-Immigrant
14. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ
15. การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้รับใบอนุญาตและครูโรงเรียนเอกชน
16. การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษา
17. การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษา
18. การประชุมประจาเดือน ประชุม อบรม สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน
19. การจัดทาแผนการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา
20. งานคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนเอกชน / คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน
21. การตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล และการปฏิบัติงานของโรงเรียน
22. การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
23. การขอเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน
24. การเทียบความรู้ วุฒิจากสถานศึกษานานาชาติ
25. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2
26. การจัดทาทะเบียนคุมการเบิก จ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท 1 และ 2
27. การส่งเสริมสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
28. การจัดทาทะเบียน ตรวจสอบการขอแต่งตั้งและถอดถอนครูไทย ครูต่างประเทศ

64

29. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
คนที่ 1
30. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงสำววัชรี รื่นภำคตะยะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
ด้านการอุดหนุน กองทุนสวัสดิการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. งานส่งเสริมและดาเนินงานด้านสวัสดิการ
2. การขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท
3. การออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้แก่ครูผู้ขอใช้สิทธิ
4. การเบิก จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5. การเบิก จ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
6. การเบิก จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
7. การจัดทาแผนการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท ตามระบบ PSIS
8. การรายงานการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. การประชุมประจาเดือน ประชุม อบรม สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน
10. การจัดทาทะเบียนคุมการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท
11. การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณสวัสดิการทุกประเภท
12. การโอนเงินสวัสดิการทุกประเภท ตาม Program Transfer
13. การจัดทาทะเบียนคุมประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
14. การจัดทาแผนขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
15. การจัดทาแผนขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
16. การเบิก จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
17. การเบิก จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
18. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน
19. การขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ
20. การเบิก จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ
21. การขออนุมัติงบประมาณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน
22. การเบิก จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน
23. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
คนที่ 2
24. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยตรวจสอบภำยใน

1. นำงสำวจินดำ ถวิลหำ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 66
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วางแผนเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี สาหรับการตรวจสอบภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล
การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
3. งานตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
4. งานตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และนโยบายของรัฐ
รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และ
โรงเรียนในสังกัด
5. งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. งานตรวจสอบกรณีพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
7. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนด
8. งานตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบารุงรักษา
และการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
9. งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
10. งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
11. ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสด
และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียน
ในสังกัด
12. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ
ของทางราชการ
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13. ควบคุม กากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานและให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี
14. ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียน และหน่วยงาน/ กลุ่มงาน อื่น ๆ
15. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสำวกิ่งแก้ว เจนจิรวัฒนำ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 67
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. รับ – ส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน
3. จัดทาแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล
การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
4. งานตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
5. งานตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และนโยบายของรัฐ
รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และ
โรงเรียนในสังกัด
6. งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. งานตรวจสอบกรณีพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
8. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนด
9. งานตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบารุงรักษา และ
การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
10. งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
11. งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
12. ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียน
ในสังกัด
13. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ
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ของทางราชการ
14. ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียน และหน่วยงาน/ กลุ่มงาน อื่น ๆ
15. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งโดยเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
วีรพงศ์ เดชบุญ
(นายวีระพงศ์ เดชบุญ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 573 / 2556
เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
**********************************************
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 3 ที่ 78/2555 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์
2555 เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี
เขต 3 นั้น
เนื่องจำกปัจจุบัน มีข้ำรำชกำรในกลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ย้ำยและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวนหลำยรำย จึงทำให้คำสั่งกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรไม่
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
34 และ มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ.2546 มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตประถมศึกษำ พ.ศ.
2553 ลงวัน ที่ 28 ตุล ำคม 2553 จึ งขอแก้ไขคำสั่ งดัง กล่ ำวเฉพำะกลุ่ ม และกำหนดหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
1) นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุข ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ.38 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ นิเทศ ควบคุม กำกับ
ดูแล กลั่นกรอง ติดตำมผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน โดยควบคุมดูแลติดตำมงำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. งำนธุรกำร
2. กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
3. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
4. กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
5. กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
6. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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2) น.ส.เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ อ.39 มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 1
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
3. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
3.1 ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.
3.1.1 จัดทำแผนกำกับ ติดตำม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และงำนนโยบำย
ทุกระดับ
3.1.2 จัดทำเครื่องมือกำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.1.3 ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
(Annual Report)
3.2 ติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
3.2.1 ประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศและตรวจรำชกำร สพป.
3.2.2 จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจสำนักนำยกรัฐมนตรี
4. งำนประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ. / แผนกลยุทธ์ สพป. /
แผนปฏิบัติกำรประจำปี สพป.)
4.1 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ สพฐ.
4.2 ประเมินผลแผนกลยุทธ์ สพป.
4.3 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี สพป.
5. งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ สพป.
5.1 จัดทำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินและรำยงำน ให้เหมำะสม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
5.2 วิจัยและพัฒนำระบบติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
5.3 เผยแพร่ระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3) นางพิชฌารักษ์ ภานุมาส ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.41
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 2
2. ปฏิบัตหิ น้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน
3. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
3.1 วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1.1 วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่
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3) นางพิชฌารักษ์ ภานุมาส ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร (ต่อ)
3.1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3.1.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
3.1.4 ศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำยแผนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท
สภำพแวดล้อม และควำมต้องกำรของชุมชน เสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (กพท.) พิจำรณำ
3.1.6 จัดทำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำนโยบำยจุดเน้น ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
3.2.1 สนับสนุนกำรนำนโยบำย จุดเน้นไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
และสถำนศึกษำ
3.2.2 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
4. งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.1 กำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4.1.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.1.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
4.2 กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.2.1 กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์ (Goal) ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.2.2 กำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.2.3 กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(Key performance Indicators : KPIs) และกรอบแผนงำน/โครงกำร (Initiative)
4.2.4 นำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.)
4.2.5 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2.6 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5. งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อปรับแผนงำน/งำน/
โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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3) นางพิชฌารักษ์ ภานุมาส ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร (ต่อ)
5.1.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.1.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5.2 กำรนำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ไปสู่กำรปฏิบัติ
5.2.1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
5.2.2 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
5.2.3 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
6. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.1 กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัด
6.1.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และ
บูรณำกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด
6.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.2.1 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสนอ
ต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
6.2.2 คณะกรรมกำรกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำ ระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
6.2.3 จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของของจังหวัด แล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกลุ่มจังหวัด
6.2.4 คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรฯ
ดำเนินกำร ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
6.3 กำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด
6.3.1 ดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.1 กำรจัดตั้งสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.2 กำรยุบรวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.3 กำรรับและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.3.1 ศึกษำระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำร
ขยำยชั้นเรียน รับและโอนสถำนศึกษำ
7.3.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร
เข้ำถึง บริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
7.3.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ
เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.)
7.3.4 นำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
ขยำยชั้นเรียน รับและโอนสถำนศึกษำ
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3) นางพิชฌารักษ์ ภานุมาส ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร (ต่อ)
7.3.5 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยำยชั้นเรียน กำรรับและกำรโอนสถำนศึกษำ
ในเขตพื้นทีกำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4) นางจุฬาภรณ์ ทัศพร ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.42
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 3
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
3. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณ งบลงทุน ดังนี้
3.1 ค่ำครุภัณฑ์
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3.3 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
3.4 กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย
4. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณงบดำเนินงำน ดังนี้
4.1 ค่ำติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
4.2 เงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร
4.3 ค่ำสำธำรณูปโภค
4.4 ค่ำวัสดุ
4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4.6 งบประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ
6. จัดทำทะเบียนคุมงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5) นางสาอาง ชาญพนา ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.43
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 4
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
3. จัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Center)
4. จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-obec)
5. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ (Data Center)
6. จัดทำข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ (OBEC)
7. จัดทำข้อมูลภูมิศำสตร์ (GIS)
8. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของจังหวัดชลบุรี
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5) นางสาอาง ชาญพนา ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร (ต่อ)
9. จัดทำข้อมูล School Mapping
10. จัดทำข้อมูลอื่น ๆ ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
11. กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
12. รูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
13. กำรจัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
14. กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
15. กำรนำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปสู่กำรปฏิบัติ
16. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
6) นางอรทัย ลีลา ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ.44
มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 6
2. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
3. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรร กำรบริหำรงบประมำณ และรำยงำน งบบุคลำกร ดังนี้
3.1 ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำว
3.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
4. งำนวิเครำะห์กำรจัดสรร และรำยงำนงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
4.1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
4.3 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
5. งำนวิเครำะห์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง ดังนี้
5.1 เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร
5.2 เงินสมทบของลูกจ้ำงประจำ
5.3 เงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
5.4 ประสบอุบัติภัย
6. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณ งบดำเนินงำน ดังนี้
6.1 ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำว
6.2 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
6.3 ค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
6.4 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต
6.5 ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนแทนครู (ครูธุรกำร)
6.6 ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณียุบ / เลิกล้มโรงเรียนขนำดเล็ก
7. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์งบประมำณตำมนโยบำยจังหวัด สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6) นางอรทัย ลีลา ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
8. กำรของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
9. งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ
10. จัดทำทะเบียนคุมงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ
11.กำรบริหำรจัดกำรเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
11. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
7) นางจีระภา ยิ้มศิลป์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตำแหน่งเลขที่ 40
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ลำดับที่ 5
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน
4. รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5. ประสำน จัดประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. แจ้งมติคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ
7. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (โปรแกรม ARS)
8. คำรับรองปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดกำรคำนวณต้นทุนผลผลิต
9. กำรรำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ( GPP)
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

กลุกลุ่ม่มส่ส่งงเสริ
การศึกษำ
กษา
เสริมการจั
กำรจัดดกำรศึ
1) นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 48
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1.มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ นิเทศ ควบคุม กำกับ ดูแล กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม โดยควบคุมดูแล
และติดตำมงำนต่ำงๆดังนี้
1.1 งำนธุรกำร
1.2 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.3 งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
1.4 งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.5 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
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1) นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ (ต่อ)
1.6 งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
1.7 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
1.8 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1.9 งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมกำรป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.10 งำนวิเทศสัมพันธ์
1.11 งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
1.12 งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.13 งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2) นางวณิชยา อุ่นเรือน ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 49 มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.1 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ
1.1.1 งำนส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
1.1.2 กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล
1.1.3 กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์
1.1.4 กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พิเศษ
1.1.5 กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
1.1.6 งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้
- กำรซื้อแบบพิมพ์
1.2 กำรศึกษำนอกระบบ
1.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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2) นางวณิชยา อุ่นเรือน ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร (ต่อ)
2. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
2.1 งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรสถำน
ศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
3. งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
3.1 งำนส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
5. ปฏิบัติงำนแทนนำงสุกัญญำ โง้วเจริญ กรณีที่นำงสุกัญญำ โง้วเจริญ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
6. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3) นางสุกัญญา โง้วเจริญ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ อ 51
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1.1 งำนกำรจัดศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1.1.1 งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวและของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
1.2 งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ
1.2.1 งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.)
1.2.2 งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.)
1.2.3 งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน
2. ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
2.2 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
2.3 กำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2.4 กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
3.1 งำนวิเทศสัมพันธ์
3.2 งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ
4. ปฏิบัติงำนแทนนำงวณิชยำ อุ่นเรือน กรณีที่นำงวณิชยำ อุ่นเรือน ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
5. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 2 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่ม ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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4) นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ตาแหน่งเลขที่ อ 55
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
2. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2.1 งำนทุนกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2.2 งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
2.3 งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน
3. งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์
กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ
3.2 กำรบริหำรส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อกำรท่องเที่ยว
3.3 กำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ
3.4 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ
4. ประสำน ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
6. สรุปผลกำรดำเนินงำน และปรับปรุงมำตรกำรในกำรป้องกันให้ทันต่อเหตุกำรณ์อยู่เสมอ
7. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสำมำรถดำเนินกำรตำมภำรกิจงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ปฏิบัติงำนแทน นำงสำววัชรี ชำยศรี กรณีที่นำงสำววัชรีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
9. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 3 กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. นางสาววัชรี ชายศรี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ50
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำร
นักเรียนอื่นๆ
1.1 งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นคุณค่ำและควำมจำเป็นของกิจกรรมแนะแนว
1.1.2 ส่งเสริมให้ดำเนินกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำและ
สนับสนุนกำรศึกษำของนักเรียน
1.1.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ
1.1.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียน โดยอำศัยกำรให้คำปรึกษำ
รำยบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ Youth Counselor (YC) กำรจัดหำพื้นที่ให้เด็กและเยำวชนทำ
กิจกรรมควำมดี
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5. นางสาววัชรี ชายศรี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (ต่อ)
1.1.5 สนับสนุนกำรทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน
1.2 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
1.2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำ บุคลำกรเห็นควำมสำคัญเกี่ยวกับงำนส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยของนักเรียน
1.2.2 ส่งเสริมประสำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น
โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โครงกำรอำหำรปลอดภัย(อ.ย.น้อย) โครงกำร
เด็กไทยทำได้ โครงกำรเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงกำรฟันสวยยิ้มใส โครงกำรมือสะอำดปรำศจำกโรค
โครงกำรควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงกำรส้วมสุขสันต์ เป็นต้น
1.2.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้ำระวังติดตำมดูแลภำวะ
โภชนำกำรและสุขำภิบำลรวมถึงกำรสนับสนุนป้องกันโรคระบำด โรคติดต่อที่ร้ำยแรง และกำรจัดหำ
อุปกรณ์แก่ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
1.2.4 ประเมิน ติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
1.3.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว
1.3.2 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำ เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ
1.3.3 ประสำนงำน สนับสนุนกำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิดต่ำง ๆ
เพื่อควำมเป็นเลิศ
1.3.4 ส่งเสริมกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ และสนำมกีฬำเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร
1.3.5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์
ศิลปะ กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ
1.4 งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
1.4.1 ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตนำรี ยุวกำชำด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำร
ฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม กิจกรรมในวันสำคัญต่ำงๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถำนศึกษำ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ำย เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภำค และระดับชำติ เป็นต้น
1.4.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรอบรม ประชุมสัมมนำ อบรมทักษะเฉพำะวิชำ ในหน่วยงำน
ทุกระดับ
1.4.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงำนทุกระดับ
1.4.4 สนับสนุนให้กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนในกำรส่งเสริม
ภำวะผู้นำ ทักษะป้องกันตัว กำรช่วยเหลือสังคม และกำรบำเพ็ญประโยชน์
1.4.5 ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ในฐำนะเลขำนุกำรกำร
ดำเนินงำนลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.4.6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด เช่น กำรจัดทำทะเบียน
เป็นต้น
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5. นางสาววัชรี ชายศรี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (ต่อ)
1.4.7 ส่งเสริมให้มีกำรจัดสอบและประเมินวิชำพิเศษ ลูกเสือ และยุวกำชำด
1.4.8 ดำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ
สมนำคุณ
1.4.9 ดำเนินกำรจัดเก็บเงินบำรุงกิจกำรลูกเสือตำมแนวทำง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4.10 กำรประชุมสัมมนำผู้นำ ผู้บริหำร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ กำรประสำนงำน กำร
สนับสนุนกำรฝึกอบรม กำรชุมนุมลูกเสือชำวบ้ำน ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชำติ
1.4.11 กำรจัดตั้งกองพันนักศึกษำวิชำทหำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมพร้อม
1.5 งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน
1.5.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดกิจกรรม ประชำธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยของนักเรียน
1.5.2 สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ
1.5.3 สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงกำกรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของ
นักเรียน นักศึกษำ
1.5.4 ส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดทำโครงกำร เด็กและเยำวชนดีเด่น
1.6 งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก และเยำวชนในสถำนศึกษำ
1.6.1 กำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงำนในสังกัด
1.6.2 กำหนดโครงกำร กิจกรรม แจ้งหน่วยงำนในทุกระดับ โรงเรียน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.6.3 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดกิจกรรม
1.6.4 ดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมที่กำหนด
- กำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับโรงเรียน
- กำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- กำรประชุมสภำนักเรียน ระดับเขต
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของหน่วยงำนใน/นอกจังหวัด
- กำรประชุมสมัชชำเยำวชนระดับจังหวัด ระดับชำติ
1.6.5 ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนในทุกกิจกรรม
1.6.6 สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1.7 งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
1.7.1 ศึกษำวิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
1.7.2 รวบรวมและเผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้องให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
1.7.3 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน เพื่อติดตำมสนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจำกกำรถูกละเมิด
1.7.4 ติดตำม วิเครำะห์ผล ดูแลและสรุปผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง
1.7.5 สรุปผลกำรดำเนินงำน
2. งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1.1 สำรวจจัดทำทะเบียนแหล่งกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1.2 จัดทำเอกสำรสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1.3 ดำเนินกำรประสำนกำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่
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5. นางสาววัชรี ชายศรี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (ต่อ)
2.1.4 ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้
2.1.5 สรุปและรำยงำนผล
3. ปฏิบัติงำนแทนนำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ กรณีที่นำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2556
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2556

(นำยวิชัย พวงภำคีศิริ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 496 /2557
เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของข้ำรำชกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
**********************************************
เนื่องจากปัจจุบัน มีข้าราชการในแต่ละกลุ่มงาน ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวนหลาย
ราย จึงทาให้คาสั่งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการไม่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 และ
มาตรา 37 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา
24 แห่ ง พระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2553 จึงขอยกเลิกคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 329/2556 ลงวันที่ 30 เดือน
กรกฎาคม 2556 และแก้ไขคาสั่งเฉพาะกลุ่ม คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 78/
2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และที่ 573/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยกาหนดหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบงานของข้าราชการ ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้

กลุ่มอำนวยกำร
1. นำงสำวสมทรง ส่งเสริม ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ
ดูแลติดตาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ เพื่อให้การบริหารการจัดการงานของกลุ่ม
อานวยการ มีประสิทธิภาพ จึงมีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1) งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) งานช่วยอานวยการ
3) งานยานพาหนะ
/1. นางสาวสมทรง......
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1. นำงสำวสมทรง ส่งเสริม (ต่อ)
4) งานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) งานประสานงาน
6) งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7) งานประชาสัมพันธ์
8) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) กากับ ดูแล และ รับผิดชอบ งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก
สานักงาน รวมทั้งปรับปรุง บารุงรักษา จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
10) เป็นนายทะเบียนเอกสารลับ
11) กากับดูแลลูกจ้างประจา
12) จัดทาคาสั่ง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจา
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงดอกไม้ ทรัพย์แสง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 2 ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 1 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานยานพาหนะ
3) งานการจัดระบบบริหารงาน
3.1) งานจัดระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
4) งานการประสานงาน
4.1 การประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
3.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.3 งานสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
6) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.1 งานสวัสดิการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
6.1.1 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
6.1.2 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
6.1.3 โครงการสวัสดิการเงินกู้ของธนาคารออมสิน
6.1.4 โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
/ 2. นางดอกไม้......
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2. นำงดอกไม้ ทรัพย์แสง (ต่อ)
6.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
7) งานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สพป.ชบ.3 เช่นงานวันครู, งานประจาปี, งาน
วันสงกรานต์ ฯลฯ
8) มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
9) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
9.1
งานปรับปรุงอาคารสถานที่ บารุงรักษา จัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
10) รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับนักเรียน และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เช่น การประสบภัยอัคคีภัย วาตภัย
11) งานอื่น ๆ
11.1) งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
12) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 3
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ
2.1 การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
2.2 การดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม ต่อทะเบียน ซ่อมบารุง ประเมิน
แผนการใช้รถยนต์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
2.3 กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ
และกรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต้องดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 กากับ ดูแล พนักงานขับรถยนต์
3) งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
3.1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการ โดยมีผู้นาส่ง และส่งทางไปรษณีย์
3.1.2 รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ และแจ้งเวียนสาเนาหนังสือและระเบียบต่าง
3.1.3 การจัดทาระเบียบและประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3
3.2 การยืมหนังสือราชการ
3.3 การทาลายหนังสือราชการ
/3. นางรุ่งรัตน์....
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3. นำงรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล (ต่อ)
4) งานช่วยอานวยการ
4.1 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
4.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
4.3 งานประชุมภายในสานักงาน
4.3.1 งานประชุมผู้บริหารโรงเรียน และงานประชุมข้าราชการ สพป.ชบ.3
4.4 งานตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ
5) งานการประสานงาน
5.1 งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
6) งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
6.1 การสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา)
6.2 การสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก.ค.ศ.)
6.3 งานประสานงานและให้ความร่วมมือ กกต.จังหวัดชลบุรี ในการสรรหาผู้อานวยการ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท เช่น ส.ส. ,
ส.ว. , ส.ท.
6.4 งานการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และบุคคลอื่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่นและนอกเหนือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 งานสวัสดิการจากสานักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้
สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
7.2 การจัดสวัสดิการอื่น ๆ
7.2.1 การจัดหายานพาหนะ
7.2.2 การประกันรถยนต์
7.2.3 การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษา
7.2.4 การจัดหาอาวุธปืนของ สกสค.
7.2.5 การตรวจสุขภาพประจาปี
8) งานอื่น ๆ
8.1 งานขอความร่วมมือจาหน่ายสิ่งของจาก สพฐ. เช่น สมุดบันทึกประจาวัน,หนังสือ
วันเด็ก จากส่วนราชการอื่น
8.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสวดมนต์ในวันพุธของบุคลากร สพป.ชบ.3
8.4 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
/8.5.3 นางรุ่งรัตน์....
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3. นำงรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล (ต่อ)
8.5 การแจ้งย้ายที่ทาการหน่วยงาน เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์
โทรสารของ หน่วยงาน
8.6 การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินกองทุนการกุศล สพป.ชบ.3
8.7 ดูแล รักษาของใช้สานักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้ว จาน ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
8.8 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
9) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดอกไม้ ทรัพย์แสง กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. นำงเบญจำ พันธุ์ทอง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานช่วยอานวยการ
1.1 งานเลขาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1.1 ดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติงานของ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดลาดับงานเพื่อนาเสนอ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.3 สรุปหนังสือจาก สพฐ. เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.4 รวบรวมข่าวสารการศึกษา จากหนังสือพิมพ์เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 ทุกวัน
1.1.5 กาหนดการปฏิบัติงาน กาหนดประชุม และกาหนดนัดหมายของ ผอ.สพป.ชบ.3
1.1.6 ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอกสานักงาน ตามที่ ผอ.สพป.ชบ.3 มอบหมาย
1.1.7 เตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม
ที่นัดหมาย
1.1.8 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
1.1.9 จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
1.1.10 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
1.1.11 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.12 ควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 038-234191
1.1.13 งานรวบรวมหนังสือเอกสาร ของ ผอ.สพป.ชบ.3
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.1 งานรักษาความปลอดภัย
2.1.1 จัดทาคาสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ โดยกาหนดมอบหมายงานในหน้าที่ ให้มีผลชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกเป็นหลักฐาน
2.1.2 ติด ตามตรวจสอบ โดยมี ก ารตั้ งผู้ ติ ดตามตรวจสอบ เพื่ อให้ การรัก ษาความปลอดภัย
มี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
/6. นางเบญจา .....
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6. นำงเบญจำ พันธุ์ทอง (ต่อ)
3) งานอื่น ๆ
3.1 จัดทาทะเบียนคุมประกาศเกียรติบัตรที่ออกโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.2 การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.3 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
3.4 ประสานการศึกษาดูงาน ของ สพป.ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น
3.5 การขอฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษา
3.6 งานการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือรับบริจาคเงินให้กับข้าราชการครูและนักเรียนประสบภัย
ต่าง ๆ เช่น ประสบอัคคีภัย,ประสบวาตภัย,งานบาเพ็ญกุศลศพ, ผ้าป่า, กฐิน ฯลฯ
3.7 งานพิธีวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันปิยมหาราช, วันจักรี เป็นต้น
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7) นำยพรเทพ ศรีชำติ ตาแหน่งเจ้าพนักงานชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 7
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานต่อไปนี้
1) งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
1.1.1 การรับหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม e- filing ,
และ e- office
1.1.2 การรับหนังสือราชการของกลุ่มอานวยการด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
e- filing , และ e- office
1.1.3 การตรวจนับ และตรวจรับ เอกสารของกลุ่มอานวยการ และทาการแจกจ่าย
1.1.4 การส่งหนังสือราชการ ( e – filing)
1.1.5 จัดส่งข้อความ sms. ผ่านเว็บไซด์ www.smartmessaging.ais.co.th
1.1.6 เป็นผู้ประสานผู้ดูแลระบบ e- filing , และ e- office
1.2 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.2.1 การเก็บหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
1.2.2 การควบคุมทะเบียนคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.2.3 การควบคุมทะเบียนเอกสารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2) งานช่วยอานวยการ
2.1 งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 กรณีนางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
/ 7) นำยพรเทพ……
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7) นำยพรเทพ ศรีชำติ (ต่อ)
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานบริการอาคารสถานที่
31.1 ควบคุมดูแลโทรศัพท์ และ โทรสาร หมายเลข 234218-20 ,234188, 234189
3.1.2 ควบคุมดูแลห้องประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอื่นๆ
ที่ใช้ควบคู่กับห้องประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1
และห้อง 2
3.1.3 เก็บรักษา ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอื่นๆ
ในห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1 และห้อง 2
4) งานอื่น ๆ
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ Call Center หมายเลข 038-234218
4.2 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง ในส่วนงานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 5 ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานประชาสัมพันธ์
1.1) งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1.1.1 ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1.1.2 งานบริหารจัดการข่าวสารทางการศึกษา(e-new/e-network/e-innovation)
1.1.3 งานจัดทาทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1.2) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.2.1 ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทุกกิจกรรม
1.2.2 ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งตั้งคณะทางานฯ
1.2.3 จัดทา Power Point นาเสนอเอกสารการประชุมของ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.2.4 จัดบอร์ดวันเกิด บอร์ดกิจกรรม ข่าสาร ความเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.2.5 จัดทาหน้ากิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
บนเว็บไซด์ www.chon 3.go.th
1.2.6 ประกาศเสียงตามสายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
1.2.7 จัดทาวารสาร แผ่นพับ VDO / MV Presentation ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.2.8 งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ
/8) นางปิ่นเพชร.......
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8) นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย (ต่อ)
1.2.9 ดูแล เว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.2.10 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.2.11 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
1.2.12 บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน เช่น หมายเลขโทรศัพท์
4) งานจัดระบบบริหาร
4.1 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
5) งานอื่น ๆ
5.1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 2 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.2) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยาในงานประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.3) งานรับรองของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 และของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่
อ 10 ช่วยปฏิบัติราชการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) งานประชาสัมพันธ์
1.1 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.1.1 ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
1.1.2 ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
1.1.3 จัดทาหน้ากิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
บน
เว็บไซด์ www.chon 3.org
1.1.4 บันทึกภาพกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก เก็บเป็นหมวดหมู่ทุกกิจกรรม
1.1.5 ประมวลภาพ และล้างภาพกิจกรรม ของบุคลากร ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 นาเข้าแฟ้มหรือมอบให้บุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
2) งานการจัดระบบบริหาร
2.1 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2.2 งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
2.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
/9. นำงสรรัตน์....
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9. นำงสรรัตน์ อัธยำตมวิทยำ (ต่อ)
3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 การขออนุญาตการลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการ
2.2 ควบคุม และติดตามตามการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
(MINUTIAE SOHO)
2.3 งานรับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4) ปฏิบัติหน้าที่แทนนางปิ่นเพชร แช่มช้อย กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงสุธำรัตน์ เตียวปิยกุล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 19
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ผู้
ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ โดย
ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
7. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
8. งานเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
1. นำงเพชรดำ มำกคุณ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 24 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
วางแผนอัตรากาลัง ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา และประสาน
เกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากาลัง ฯ และปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ในระดับ
สถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ในระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งให้การบริหารอัตรากาลัง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
4. งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
5. งานบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. งานบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการเกษียณอายุ
ราชการ กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกาหนด)
7. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา
8. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา
9. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร สถานศึกษา
/1. นางเพชรดา .....
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1. นำงเพชรดำ มำกคุณ (ต่อ)
10. การจัดทาทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
11. การจัดทาทะเบียนคุมผู้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหาร
การศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา
12. การดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกาหนด)
13. การจัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
14. การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
15. การจัดทาทะเบียนคุมอัตราตาแหน่งเลขที่ใหม่
16. การตัดโอนอัตราเงินเดือนที่ว่าง สับเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงวัชรินทร์ ยังให้ผล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 23
มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การสารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
2. จัดทาทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
4. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
ของต่างเขตพื้นที่หรือหน่วยงานการศึกษาอื่น
6. รับผิดชอบงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
7. ดาเนินการเชิญประชุม ยืมเงิน จ่ายเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.ชบ.3
8. จัดทาระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม เพื่อแจ้ง อ.ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. การดาเนินการจัดทาวาระการประชุม รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
10. แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูที่เสนอ
ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
11. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/3. นำงสำวสมรัตน์…..
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3. นำงสำวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 27
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา ที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เป็นตาแหน่งพนักงาน
ราชการ
2 การสารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
3. จัดทาทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
5. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
6. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ ของต่างเขตพื้นที่หรือ
หน่วยงานการศึกษาอื่น
7. การดาเนินการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น
8. การปรับปรุงตาแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับตาม
คุณวุฒิ
9. การเปลี่ยนแปลงและตัดโอนตาแหน่งลูกจ้างประจา
10. การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
1. นำยรำชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 21
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาเสนอแนะและทาหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานสรรหาและบริหารอัตราจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดทาทะเบียนคุมอัตรา ติดตามการส่ง
สัญญาจ้าง /คาสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2. งานสรรหาและบริหารพนักงานราชการ ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดทาทะเบียนคุมอัตรา ติดตามการส่ง
สัญญาจ้าง /คาสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย , ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
4. การดาเนินการให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกของ สพป.ชลบุรี เขต 3
/1. นายราชันย์......
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1. นำยรำชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล (ต่อ)
5. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
, ศึกษานิเทศก์ , รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
5. งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาล เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานคัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดารง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา
7. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค.(2)
9. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานตัดโอนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. งานดาเนินการจ้างชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
12. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงกฤษณำ อินธิมำ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 26
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมา
บรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การจัดทาทะเบียนคุมข้าราชการครูย้ายและคุมอัตราว่าง
4. งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีขอใช้บัญชีจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
5. การจัดทาทะเบียนคุมข้าราชการครูบรรจุใหม่
6. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
7. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
9. งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งและงานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/กลุ่มงานบาเหน็จ….
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กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
1. นำงสำวนวลจิต หอมหวล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 22
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม และให้
คาปรึกษางานในกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานดังนี้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเอกสาร
และระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีต่าง ๆ
3.1. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (โควตาศูนย์
อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
3.2. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับอันดับเงินเดือนที่สูงขึ้น
4. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจาได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ) ให้กลุ่มนโยบายและแผนดาเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ.
5. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
6. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม ระหว่างปี
7. การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก พร้อมทั้งบัญชีสรุปอัตราการปรับฐานอัตราเงินเดือน
8. การจัดทาทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ให้เป็นปัจจุบัน
9. การขอรับเงินรางวัลประจาปี
10. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
11. จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาปี
12. บันทึกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาและข้าราชการบนสานักงาน
12.2 การเลื่อนตาแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย เลื่อนเป็น ครู อันดับ คศ.1
12.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. บันทึกข้อมูล P-obec ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน จ.18
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 29
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
2. การแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา กรณีต่าง ๆ
3. การจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจา ของลูกจ้างประจา
/2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์......
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2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์ (ต่อ)
4. การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5. การรายงานยอดการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ
ของพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณ
6. การขอเปิดทะเบียนตาแหน่งเงินวิทยฐานะ และจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
7. รายงานสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือน
8. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
9. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา/ ดิเรกคุณาภรณ์
10. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
11. จัดทาทะเบียนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดาเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12. การจัดส่งใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พร้อมทั้งจัดเก็บใบตอบรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ไว้เป็นหลักฐาน
13. บันทึกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้
13.1 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
13.2 มีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
13.3 บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ชองลูกจ้างประจา ทุกกรณี
14. บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการมี/เพิ่มวิทยฐานะ
15 . การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (กคศ.16)
16. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
17. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ได้
18. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ได้
19. จัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
19.1 เอกสารการรับสมัคร
19.2 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้
19.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
19.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
19..5 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/3. นางสาววันวิสา.....
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3. นำงสำววันวิสำ ปัญญำใส ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่งเลขที่ อ 32
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ให้บริการออกหนังสือรับรอง เช่น รับรองการเป็นข้าราชการ, รับรองเงินเดือน, รับรองความประพฤติ
ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบานาญ และข้าราชการบนสานักงาน
4. การขอพระราชทานเพลิงศพ
5. การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
5.1 บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ลงในบัตรเกษียณอายุราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 คานวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ
5.3 แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.4 แจ้งโรงเรียนให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในช่วงเดือน พฤษภาคม
ของทุกปี
5.5 ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6. ดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ดังนี้
6.1 ให้บริการยืม-ส่งคืนแฟ้มประวัติ เมื่อมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาขอคัดลอกสาเนา
ก.พ.7
6.2 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 พร้อมเอกสารต่าง ๆ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ไปสานักงาน ก.ค.ศ.
6.3 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีที่มีคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ต่างสพป./ต่างสังกัด โดยเสนอแฟ้ม
ก.พ.7 ให้ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนจัดส่งแฟ้ม ก.พ.7 ไปหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ตอบรับเมื่อได้รับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งทางสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียบร้อย
แล้ว
6.4 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งกรณีเกษียณปกติ และเกษียณ
ก่อนกาหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6.5 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรมให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
6.6 บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูลประวัติ ก.พ.7 เช่น การขอเปลี่ยน
คานาหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล, การขอเพิ่มวุฒิ, แก้ไขวันเดือนปีเกิด, เปลี่ยนสถานภาพ เช่น สมรส, หย่า เป็นต้น
7. การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
8. การรายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ถึงแก่กรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
9. การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ (แบบสารวจข้อมูล) รายบุคคล และบันทึกข้อมูลรายบุคคลใน
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
10. การดาเนินการเกี่ยวกับ กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
11. บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
/3. นางสาววันวิสา....
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3. นำงสำววันวิสำ ปัญญำใส (ต่อ)
12. การขออนุญาตการลา และบันทึกการลาต่าง ๆ ในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ดังนี้
12.1 การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
12.2 การขออนุญาตลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
12.3 การอนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา
13. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
1. นำงสำวอรทัย เศวตกิตติรัตน์ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 20
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและให้คาปรึกษางานในกลุ่มงาน
และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
รับผิดชอบงานดังนี้
1. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งประสานงาน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งในแต่ละตาแหน่ง (การฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง)
3. งานจัดทา และพัฒนางานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
4. การจัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภารงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน / งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. งานจัดทาเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
7. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงประทุม ทองน้อย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 25 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1. งานขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. งานทะเบียน ควบคุม กากับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. งานส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
/2. นางประทุม.....
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2. นำงประทุม ทองน้อย (ต่อ)
4. งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
5. งานการจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอไปยัง ก.ค.ศ.
6. การประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ
7. การสนับสนุนด้านวิทยากร
8. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
9. งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงรุจี คังคำยะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ / ต่างประเทศ โดยใช้เวลาราชการ
และไม่ใช้เวลาราชการ
2. งานขอกลับเข้ารับราชการภายหลังเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ
3. งานสารวจข้อมูล ควบคุม ติดตามคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร
โล่รางวัล
5. งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์
6. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
7. การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ
8. ดาเนินการเป็นนายทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกต้องการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา กรณีค่ารักษาพยาบาล ทาง website
9. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชานาญการพิเศษ
โดยระบบ e-training
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-training)
11. งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/กลุ่มงานวินัย…
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กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
1. นำงกฤษณำ กันทัด ตาแหน่งนิติกรชานาญการตาแหน่งเลขที่ อ 30
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
3. การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
4. การรายงานการดาเนินการทางวินัย และการลงโทษ
5. การดาเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
6. ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนดและตามมติองค์คณะบุคคล
7. การดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
10. การดาเนินงานด้านกฎหมาย และการดาเนินคดีของรัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน /
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
11. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1) นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 43
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ควบคุม กากับ ดูแล กลั่นกรองการปฏิบัติงานในกลุ่ม
โดยควบคุมดูแลและติดตามงานต่างๆ ดังนี้
1.1 งานธุรการ
1.2 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
1.4 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1.5 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
1.6 งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียน
1.7 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.8 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.9 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมการป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.10 งานวิเทศสัมพันธ์
1.11 งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
1.12 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.13 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2) นำงวณิชยำ อุ่นเรือน ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 44
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
2. ประสานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
/2) นางวณิชยา...
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2) นำงวณิชยำ อุ่นเรือน (ต่อ)
3. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 สารวจจัดทาทะเบียนแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 จัดทาเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 ดาเนินการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุกัญญา โง้วเจริญ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3) นำงสุกัญญำ โง้วเจริญ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 45
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.1 งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
1.4 งานตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนา และออกประกาศเกียรติคุณบัตร
2. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
2.2 การบริหารส่งเสริมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
2.3 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
2.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มฯ คนที่ 2 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวณิชยา อุ่นเรือน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) นำงพิไลพร ดรจันแดง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 46
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.1 งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.1.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
1.2 งานความมั่นคงแห่งชาติ
1.2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
1.2.2 งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
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4) นำงพิไลพร ดรจันแดง (ต่อ)
1.2.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
2. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.2 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2.3 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2.4 การดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 3 กรณีผู้อานวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5) นำงยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 47
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1.1 การจัดการศึกษาในระบบ
1.1.1 งานส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารและแนวทางการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.1.2 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
1.1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
1.1.4 การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
1.1.5 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
1.1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
- การซื้อแบบพิมพ์
1.2 การศึกษานอกระบบ
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ
1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
2.1 งานวิเทศสัมพันธ์
2.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มฯ คนที่ 4 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ปฏิบัติงานแทนนางวีณา เสถียรพักตร์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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6) นำงสำววัชรี ชำยศรี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 48
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย
วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
1.1 ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม
กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เป็นต้น
1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหน่วยงานทุกระดับ
1.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ
1.4 สนับสนุนให้กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมภาวะผู้นา
ทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบาเพ็ญประโยชน์
1.5 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการดาเนินงาน
ลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การจัดทะเบียน เป็นต้น
1.7 ส่งเสริมให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
1.8 ดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ
1.9 ดาเนินการจัดเก็บเงินบารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.10 การประชุมสัมมนาผู้นา ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ
ฝึกอบรมการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอาเภอ จังหวัดและระดับชาติ
1.11 การจัดตั้งกองนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม
2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
2.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
2.3 สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
นักศึกษา
2.4 ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น
3. งานสภานักเรียนส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
3.1 กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงานในสังกัด
3.2 กาหนดโครงการ กิจกรรม แจ้งหน่วยงานในทุกระดับ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกิจกรรม
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6) นำงสำววัชรี ชำยศรี (ต่อ)
3.4 ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กาหนด
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต
- การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน/นอกจังหวัด
-การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ
3.5 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรม
3.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงา
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มฯ คนที่ 7 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7) นำงละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 50
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ และงานกิจการนักเรียนอื่นๆ
1.1 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจาเป็นของกิจกรรมแนะแนว
1.1.2 ส่งเสริมให้ดาเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
1.1.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
1.1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้คาปรึกษา
รายบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor (YC)การจัดหาพื้นที่ให้เด็ก
และเยาวชนทากิจกรรมความดี
1.1.5 สนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไข
1.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.2.1 สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา บุคลากรเห็นความสาคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
1.2.2 ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย
(อ.ย.น้อย) โครงการเด็กไทยทาได้ โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวย
ยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โครงการส้วมสุขสันต์ เป็นต้น
1.2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแล
ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่
ร้ายแรง และการจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส
/นางละออง.....
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7) นำงละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ (ต่อ)
1.2.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
1.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
1.3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมกี ฬ า นั น ทนาการ และการท่ อ งเที่ ย วในสถานศึ ก ษา เพื่ อ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
1.3.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ
เพื่อความเป็นเลิศ
1.3.4 ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
1.3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะ
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มฯ คนที่ 5 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ปฏิบัติงานแทนนางสาววัชรี ชายศรี กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8) นำงวีณำ เสถียรพักตร์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 51
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
1.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
1.2 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
1.3 เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา
2.1 เพื่อประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
3.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มฯ คนที่ 6 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.ปฏิบัติหน้าที่แทนนางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นายวิชัย พวงภาคีศิริ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 45 / 2557
เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของลูกจ้ำงประจำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
...............................................................
ด้วยปัจจุบันคำสั่งกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของลูกจ้ำงประจำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ไม่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 34
มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 จึงมอบหมำยให้ลูกจ้ำงประจำ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
1. นายธีรพจน์ เฉยสะอาด ลูกจ้ำงประจำตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้ำที่บริกำรขับรถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
เขต 3 ตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำย ทั้งภำยใน และภำยนอกเขตจังหวัดชลบุรี
1.2 บำรุงตรวจสอบรถยนต์ โดยตรวจสภำพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำในหม้อน้ำ
ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-ครัช ระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่องสว่ำง ไฟหน้ำ -ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยำง น้ำกลั่น
แบตเตอรี่ เครื่องกรองอำกำศ และตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอ ให้อยู่ในควำมพร้อมที่จะใช้งำน
บริกำรได้ตลอดเวลำ ดังนี้
1.2.1 รถยนต์หมำยเลขทะเบียน นค 5471
1.2.2 รถยนต์หมำยเลขทะเบียน นง 2509
1.2.3 รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขค 7903
1.3 รักษำควำมสะอำดของตัวรถ ปัดกวำดล้ำงเช็ดถู ทั้งภำยใน และภำยนอกรถ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ให้สะอำด พร้อมที่จะให้บริกำรได้ทันที
1.4 บันทึกรำยงำน ชี้แจง ปัญหำกำรขอปรับปรุง เปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์
1.5 บริกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร หรือพัสดุ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
เขต 3 ไป สำนักงำนไปรษณีย์ ต่ำง ๆ
1.6 ปฺฎิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

2
2. นายเสน่ห์ จุฬา ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่งพนักงำนบริกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1) งำนยำนพำหนะ
1.1) ทำหน้ำที่บริกำรขับรถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
เขต 3 ตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำย
1.2) บำรุงตรวจสอบรถยนต์ โดยตรวจสภำพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำในหม้อ
น้ำ ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-ครัช ระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่องสว่ำง ไฟหน้ำ -ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยำง น้ำกลั่น
แบตเตอรี่ เครื่องกรองอำกำศ และตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอ ให้อยู่ในควำมพร้อมที่จะใช้งำน
บริกำรได้ตลอดเวลำ ดังนี้
1.2.1) รถยนต์หมำยเลขทะเบียน นค 5470
1.2.2) รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4910
1.2.3) รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขค 7905
1.3) รักษำควำมสะอำดของตัวรถ ปัดกวำดล้ำงเช็ดถูทั้งภำยใน และภำยนอกรถ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ให้สะอำด พร้อมที่จะให้บริกำรได้ทันที
1.4) บันทึกรำยงำน ชี้แจง ปัญหำกำรขอปรับปรุง เปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์
2) งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
2.1) จัดส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท หนังสือ เอกสำร ให้หน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยส่ง
หนังสือ ณ สำนักงำนไปรษณีย์ หรือไปส่งด้วยตนเอง
2.2) จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
3) งำนอำคำรสถำนที่
3.1) งำนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ห้องน้ำ อำคำรสถำนที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี
3.2) งำนบริกำรจัดห้องประชุม อำคำรสถำนที่ ไฟฟ้ำ และเครื่องเสียง ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
4) งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

(นำยวิชัย พวงภำคีศิริ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
ที่ 46 / 2557
เรื่อง กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของลูกจ้ำงประจำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
...............................................................
ด้วยปัจจุบันได้มีลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่งพนักงำนบริกำร จำนวน 1 รำย มำปฏิบัติรำชกำร
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 34
มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 จึงมอบหมำยให้ลูกจ้ำงประจำ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
1. นายสุณะ รอบคอบ ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่งพนักงำนบริกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1) งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
1.1) ประสำนกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ณ สำนักงำนไปรษณีย์ ต่ำง ๆ
1.2 จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
2) งำนอำคำรสถำนที่
2.1) งำนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ห้องน้ำ อำคำรสถำนที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี
2.2) งำนจัดห้องประชุม อำคำรสถำนที่ ไฟฟ้ำ และเครื่องเสียง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
3) งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2556
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

(นำยวิชัย พวงภำคีศิริ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต3
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