
 

 

 

                     

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
ที ่ 78/2555 

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของข้ำรำชกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

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

           ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 225/2552  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2552  ค าสั่งฯ ที่ 643/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553  ค าสั่งฯ ที่ 429/2554 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 
ค าสั่งฯ ที่597/2554 และ ค าสั่งฯ ที่ 598/2554  ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  นั้น  
           เนื่องจากปัจจุบัน  มีข้าราชการในแต่ละกลุ่มงาน ย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน
หลายราย จึงท าให้ค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการไม่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้การบริหาร
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
และสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของราชการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 และ มาตรา 37  และ
มาตรา 45  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2553  จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้างต้น และก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบงานของข้าราชการ  
ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้ 
 
                                               กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
1.   นำงสำวสมทรง  ส่งเสริม   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 1   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  นิเทศ ควบคุม ก ากับ    
   ดูแลติดตาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการ เพ่ือให้การบริหารการจัดการงานของกลุ่ม     
   อ านวยการ มีประสิทธิภาพ     จึงมีหน้าที่  ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ   และรับผิดชอบงาน     
   ดังนี้ 
    1)  งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2)  งานช่วยอ านวยการ 
    3)  งานยานพาหนะ 
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1.   นำงสำวสมทรง  ส่งเสริม   (ต่อ) 
      4)  งานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      5)  งานประสานงาน 
      6)  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
      7)  งานประชาสัมพันธ์ 
      8)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      9)  ก ากับ ดูแล และ รับผิดชอบ งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน  และภายนอก    
          ส านักงาน   รวมทั้งปรับปรุง บ ารุงรักษา จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
           ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   10)  เป็นนายทะเบียนเอกสารลับ 
   11)  ก ากับดูแลลูกจ้างประจ า  
   12)  จัดท าค าสั่ง ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
   13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.   นำงดอกไม้  ทรัพย์แสง   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 2   
      ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
    1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 1 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    3)  งานการจัดระบบบริหาร 
             3.1  งานจัดระบบบริหาร 
             3.2  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
             3.3 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
             3.4  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
             3.5  งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA)  
  4)  งานประชาสัมพันธ์ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเลขท่ี อ.11 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
             4.1   งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
             4.2   จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
             4.3   ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
             4.4   จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
                     พ.ศ. 2540 
             4.5   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน    
             4.6   ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                     ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
             4.7   ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งตั้งคณะท างานฯ 

     4.8   จัดท าหน้ากิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
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2.   นำงดอกไม้  ทรัพย์แสง   (ต่อ) 
     4.8   จัดท าหน้ากิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 

                     บนเว็บไซด์ www.chon 3.org 
             4.9   ออกแบบ และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 

4.10  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่สาธารณชน 
4.11  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
4.12  รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เกี่ยวกับโรงเรียน และนักเรียน 

             4.13   ดูแล  Server ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
             4.14   ดูแลระบบ Video Conference 
     5)   งานอ่ืน ๆ 
              5.1  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

     6)  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนางพิไลพร ดรจนัแดง  ในงานประชาสมัพนัธ์ กรณีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

     7)  ปฏิบัติหน้าที่แทนนางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
     8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.   นำงปิ่นเพชร  แช่มช้อย  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 3  
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการประสานงาน งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและ 
      อนุกรรมการงานสวัสดิการ  สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ 
      งานดังนี ้
      1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 2 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      2)  งานการประสานงาน 
              2.1 การประสานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
              2.2 ติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้ 
                   เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
      3)  การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
              3.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              3.2  งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
              3.3  งานสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4)  งานจัดระบบบริหาร 
              4.1  งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
      5)  งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              5.1  งานสวัสดิการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ 
                    5.1.1 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  
                    5.1.2 โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ 
                    5.1.3 โครงการสวัสดิการเงินกู้ของธนาคารออมสิน 

http://www.chon/
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3.  นำงปิ่นเพชร  แช่มช้อย   (ต่อ) 
                  5.1.4 โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
              5.2  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
     6)  งานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สพป.ชบ.3 เช่นงานวันครู, งานประจ าปี,     
           งานวันสงกรานต์   งานกิจกรรมวันเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจ าฯลฯ  
     7)  มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
     8)  โครงการพบกันวันพุธ (สวดมนต์) 
     9)  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
    10)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวีณา เสถียรพักตร์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.   นำงรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4  
     มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ 
         2.1  การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 
         2.2  การดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม  ต่อทะเบียน ซ่อมบ ารุง ประเมิน           
              แผนการใช้รถยนต์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
         2.3  ก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ    
              และกรณีขออนุญาตน าพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
         2.4  ก ากับ ดูแล พนักงานขับรถยนต์ 
    3)  งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          3.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
                   3.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการ โดยมีผู้น าส่ง และส่งทางไปรษณีย์ 
                   3.1.2 รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ และแจ้งเวียนส าเนาหนังสือและระเบียบต่าง                                    
                   3.1.3 การจัดท าระเบียบและประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
                          ชลบุรี  เขต 3 
          3.2  การยืมหนังสือราชการ 
          3.3  การท าลายหนังสือราชการ 
     4)  งานช่วยอ านวยการ 
          4.1  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
          4.2  งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
          4.3  งานประชุมภายในส านักงาน 
                   4.3.1  งานประชุมผู้บริหารโรงเรียน และงานประชุมข้าราชการ สพป.ชบ.3 
         4.4  งานตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4.   นำงรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล  (ต่อ)             
     5)  งานอื่นๆ 
          5.1 การแจ้งย้ายที่ท าการหน่วยงาน เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์   
                     โทรสารของ หน่วยงาน 
          5.2 การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินกองทุนการกุศล สพป.ชบ.3 
          5.3 ดูแล รักษาของใช้ส านักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้ว จาน ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
          5.4 งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
     6)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดอกไม้ ทรัพย์แสง กรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.   นำงวีณำ  เสถียรพักตร์  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 5 มีหน้าที่ 
      และ รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1)   งานการประสานงาน 
              1.1  งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
      2)   งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
              2.1  การสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต  
                    พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษา) 
              2.2  การสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
                    คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก.ค.ศ.) 
              2.3  งานประสานงานและให้ความร่วมมือ กกต.จังหวัดชลบุรี ในการสรรหาผู้อ านวยการ    
                    กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท เช่น ส.ส. ,  
                    ส.ว. , ส.ท. 
              2.4  งานการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และบุคคลอ่ืน ที่มีผลงาน   
                    ดีเด่นในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานอื่นและนอกเหนือ  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 
                    และบุคลากรทางการศึกษา 
    3)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              3.1  งานสวัสดิการจากส านักงาน 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 การตรวจสุขภาพประจ าปี  



6 

 

 

 

 

 

 

5.  นำงวีณำ  เสถียรพักตร์  (ต่อ) 
    4)  งานอื่น ๆ  
              4.1 ประสานการศึกษาดูงาน ของ สพป.ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 
              4.2  การขอฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษา 
              4.3  งานขอความร่วมมือจ าหน่ายสิ่งของจาก สพฐ. เช่น สมุดบันทึกประจ าวัน,หนังสือ 
                    วันเด็ก  และส่วนราชการอ่ืน 
             4.4   งานการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือรับบริจาคเงินให้กับข้าราชการครูและนักเรียนประสบ 
                    ภัยต่าง ๆ เชน่ ประสบอัคคีภัย,ประสบวาตภัย,งานบ าเพ็ญกุศลศพ, ผ้าป่า, กฐิน ฯลฯ 
             4.5  งานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันปิยมหาราช, วันจักรี 
             4.6  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
    5)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปิ่นเพชร แช่มช้อย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    6)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.นำงละออง  ภู่เฉลิมศักดิ์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ 6  
   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   1) งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 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 
                             ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
                             แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
                     1.2.2  การควบคุมทะเบียนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
                     1.2.3  การควบคุมทะเบียนเอกสารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
    2)  งานอ่ืน ๆ 
              2.1  รายงานโรงเรียนประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย   
              2.2  การขออนุญาตการลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการ 
              2.3  ควบคุม และติดตามตามการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
                     (MINUTIAE SOHO) 
             2.4  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
    3)  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายพรเทพ ศรีชาติ ในงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  
           เขต3  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    4)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

http://www.smartmessaging.ais.co.th/
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6. นำงเบญจำ  พันธุ์ทอง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 7  
   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   1)  งานช่วยอ านวยการ 
         1.1  งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
           1.1.1    ดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติงานของ ผอ.สพป.ชบ.3   
                    1.1.2    ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดล าดับงานเพื่อน าเสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 
                    1.1.3    สรปุหนังสือจาก สพฐ. เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 
           1.1.4    รวบรวมข่าวสารการศึกษา จากหนังสือพิมพ์เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 ทุกวัน 
                    1.1.5    ก าหนดการปฏิบัติงาน ก าหนดประชุม และก าหนดนัดหมายของ ผอ.สพป.ชบ. 3      
                    1.1.6    ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับ  หน่วยงาน หรือ  บุคคล 
                               ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ตามที่ ผอ.สพป.ชบ.3 มอบหมาย 
           1.1.7    เตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
                               ตามที่นัดหมาย 
                    1.1.8    เตรยีมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย 
           1.1.9    จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
                    1.1.10   การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
                    1.1.11   อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                    1.1.12   ควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 038-234191 
                    1.1.13   งานรวบรวมหนังสือเอกสาร ของ ผอ.สพป.ชบ.3 
    2)  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
         2.1  งานบริการอาคารสถานที่ 
                    2.1.1    จัดท าค าขออนุญาตใช้ห้องประชุม อาคารสถานที่  พร้อมจัดเตรียมห้องประชุม         
                               และดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
                    2.1.2    จัดท าหลักเกณฑ์ ข้อบังคับในการให้บริการอาคารสถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่  
                               การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
         2.2  งานรักษาความปลอดภัย 
                    2.2.1    จัดท าค าสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ  โดยก าหนดมอบหมายงานในหน้าที่ 

              ให้มีผลชัดเจน เปน็ลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกเป็น  
                              หลักฐาน 
                   2.2.2     ติดตามตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัย 
                              มีประสิทธิภาพ  และประเมินผลรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
                             ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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6. นำงเบญจำ  พันธุ์ทอง  (ต่อ) 
    3)  งานอ่ืน ๆ 
         3.1  จัดท าทะเบียนคุมประกาศเกียรติบัตรที่ออกโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
          3.2  การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
          3.3  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
     4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.  นำยพรเทพ  ศรีชำติ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่  อ 9 
     มีหน้าที่และรับผิดชอบงานต่อไปนี้ 
     1)   งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 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 การรับหนังสือราชการของกลุ่มอ านวยการด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
                          โปรแกรม e- filing , และ  e- office 
                  1.1.4  การตรวจนับ และตรวจรับ เอกสารของกลุ่มอ านวยการ และท าการแจกจ่าย 
    2)  งานช่วยอ านวยการ 
           2.1   งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
                  2.1.1  ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                          ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 กรณีนางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ 
                          ปฏิบัตหิน้าที่ราชการได้ 
   3)  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
            3.1   งานบริการอาคารสถานที่ 
                   3.1.1  ควบคุมดูแลโทรศัพท์ และ โทรสาร หมายเลข  234218-20 ,234188,  234189 
                  3.1.2  จัดเตรียมอุปกรณเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอ่ืนๆ ที่ใช้ควบคู่ 
                            กับห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1 
                            และห้อง 2 
                   3.1.3  เก็บรักษา ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
                            Projector    และอ่ืนๆ  ในห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ห้อง 1 และห้อง 2 
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7.  นำยพรเทพ  ศรีชำติ  (ต่อ) 
      4)  งานอื่น ๆ 
            4.1 งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
      5)   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
      6)   ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง  ในส่วนงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขต     
            พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      7)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
8.   นำงพิไลพร ดรจันแดง  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 12 
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     1)  งานประชาสัมพันธ์ 
          1.1)   งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

         1.1.1   ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
          1.2)   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
                  1.2.1   ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                            ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ทุกกิจกรรม 
                  1.2.2   ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งตั้งคณะท างานฯ 
                  1.2.3   ประมวลภาพ และล้างภาพกิจกรรม ของบุคลากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  
                            การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  น าเข้าแฟ้ม หรือมอบให้บุคคลดังกล่าวที่ 
                            เกี่ยวข้อง 
                  1.2.4   จัดท า Power Point น าเสนอเอกสารการประชุมของผู้อ านวยการส านักงานเขต  
                            พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
                  1.2.5   จัดบอร์ดกิจกรรม ข่าสาร ความเคลื่อนไหว เพ่ือประชาสัมพันธ์ ภายในส านักงาน 
                            เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
                  1.2.6  จัดท าหน้ากิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3               
                            บนเวบ็ไซด์  www.chon 3.org 

        1.2.7  บันทึกภาพกิจกรรม ทั้งภายใน และภายนอก เก็บเป็นหมวดหมู่ทุกกิจกรรม                          
        1.2.8  ประกาศเสียงตามสายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
        1.2.9  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 

                          เขต 3 
                1.2.10 งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ 
                1.2.11  ดูแล เวบ็ไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบรุี เขต 3  
     2)   งานอ่ืน ๆ 
           2.1  งานรับรองของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  
                  และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

http://www.chon/
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8.  นำงพิไลพร ดรจันแดง  (ต่อ) 
     3)  ปฏิบัติหน้าที่แทนนางดอกไม้  ทรัพย์แสง ในงานประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     4)  ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง ในส่วนงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    
          การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 กรณี นางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
     5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  กลุม่บริหำรงำนบุคคล     
 

 
1.นำงสุธำรัตน์  เตียวปิยกุล    ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขที่ อ 22ปฏิบัติ
หนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ผู้
ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
โดยควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้ 
     1)   งานธุรการ 
     2)   กลุ่มงานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
     3)   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     4)   กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
     5)   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
     6)   กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
     7)   กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     8)   งานเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

 
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 

1. นำงเพชรดำ  มำกคุณ     ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 25 
    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง ฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการ       
    ปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตราก าลัง ฯ และปฏิบัติงาน      
    ดังนี้ 
     1)  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
         ในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2)  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ในระดับ   
         สถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3)  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งให้การบริหาร    
         อัตราก าลังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
    4)  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน   
         ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
    5)  งานบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการ  
         เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
    6)  งานบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการ  
         เกษียณอายุราชการ กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการ  
         เกษียณก่อนก าหนด)     
    7)  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา  
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1. นำงเพชรดำ  มำกคุณ  (ต่อ)    
    8)  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร  
         การศึกษา 
    9)  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร    
         สถานศึกษา 
   10)  การจัดท าทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
   11)  การจัดท าทะเบียนคุมผู้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหาร 
         การศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 
   12)  การด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนก าหนด)       
   13)  การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
         ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ข้อมูล 10 มิถุนายน) 
   14)  การจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
   15)  การจัดท าทะเบียนคุมอัตราต าแหน่งเลขที่ใหม่ 
   16)  การตัดโอนอัตราเงินเดือนที่ว่าง สับเปลี่ยนกันเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
   17)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. นำงวัชรินทร์  ยังให้ผล  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26  
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1)  การส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
    2)  จัดท าทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
    3)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
        ครูเชี่ยวชาญ 
    4)  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
         ครูเชี่ยวชาญ ของต่างเขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
    6)  รับผิดชอบงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7)  ด าเนินการเชิญประชุม ยืมเงิน จ่ายเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.ชบ.3 
    8)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม เพ่ือแจ้ง อ.ก.ค.ศ.และหน่วยงาน 
         ที่เก่ียวข้อง 
    9)  การด าเนินการจัดท าวาระการประชุม รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
        ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ  
   10)  แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูที่เสนอ 
         ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ 
   11)  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของข้าราชการ  
         ครทูี่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ  
   12)  ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. นำงสำวสมรัตน์  เรืองอิทธินันท์   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 30  
    มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
   1)  งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  ที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เป็นต าแหน่งพนักงาน   
        ราชการ 
   2)  การส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ 
   3)  จัดท าทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ  
   4)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ  
   5)  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
   6)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ ของต่างเขต      
         พ้ืนที่หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
   7)  การด าเนินการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง  
         ต าแหน่งที่สูงขึน้  
   8)  การปรับปรุงต าแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้  
          ได้รับตามคุณวุฒิ 
   9)  การเปลี่ยนแปลงและตัดโอนต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
 10)  การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 
1. นำยรำชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล    ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 23 
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาเสนอแนะ    
   และท าหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
   ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1) งานสรรหาและบริหารอัตราจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดท าทะเบียนคุมอัตรา   
     ติดตามการส่งสัญญาจ้าง /ค าสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
2) งานสรรหาและบริหารพนักงานราชการ ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดท าทะเบียนคุมอัตรา   

ติดตามการส่งสัญญาจ้าง /ค าสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
3) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วย 
   4)  การด าเนินการให้หน่วยงานอ่ืนขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกของ สพป.ชลบุรี เขต 3 
   5)  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ต าแหน่ง 
        ครูผู้ช่วย 
   6)  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
        ศึกษานิเทศก์ 
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   1. นำยรำชันย์  ธีรธรณ์ศรกีุล  (ต่อ) 
   7)  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
        รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    8)  การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
        ตามมาตรา 38 ค(2) 
   9)  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
        บุคลากรทางการศึกษา 
  10)  งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
  11)  งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  12)  งานตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ  
         ลูกจ้างประจ าที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  13)  งานด าเนินการจ้างชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
  14)  งานคดัเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
  15)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. นำงกฤษณำ  อินธิมำ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี  อ 28 
   ปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1) งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาล เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมาบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) งานขอใช้บัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากบัญชีต่าง

เขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
4) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู 
5) งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
6) งานแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน 
7) งานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 
8) การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9) งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 
 10)   งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11)  งานคัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ด ารง 
        ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ 
        พิเศษลงมา 
12)   แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งและงานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
13)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

1. นำงสำวนวลจิต  หอมหวล  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 24  
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ก ากับ       
   ติดตาม และให้ค าปรึกษางานในกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานดังนี้ 
   1)   การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2)   การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
         ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
   3)   การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีต่าง ๆ 
         3.1. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  
               (โควตาศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
         3.2. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับอันดับ    
               เงินเดือนที่สูงขึ้น 
   4)   งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง 
         ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ) ให้กลุ่มนโยบายและแผนด าเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. 
   5)   การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 
   6)   การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม   
         ระหว่างปี 
   7)   การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก  พร้อมทั้งบัญชีสรุปอัตราการปรับฐานอัตราเงินเดือน 
   8)  การจัดท าทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
        ลูกจ้างประจ า ให้เป็นปัจจุบัน 
   9)  การขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
  10)  การด าเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
  11)  จัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
    11.1 เอกสารการรับสมัคร 
    11.2 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้         
             11.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
    11.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
    11..5 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  
 12)   บันทึกกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
             12.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูใน 
                    สถานศึกษาและข้าราชการบนส านักงาน 
             12.2 การเลื่อนต าแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย เลื่อนเป็น ครู อันดับ คศ.1 
             12.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 13)   บันทึกข้อมูล P-obec ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน จ.18 
 14)   ปฏิบัติงาน  อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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      2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 29        
          มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1)   การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
2)   การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า กรณีต่าง ๆ  
3)   การจัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า ของลูกจ้างประจ า 
4)   การเลื่อนข้ันค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
5)   การรายงานยอดการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 
      ของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ด าเนินการขออนุมัติ    
      งบประมาณ 
6)   จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี 
7)   การขอเปิดทะเบียนต าแหน่งเงินวิทยฐานะ และจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม 
8)   รายงานสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ประจ าเดือน 
9)    การด าเนินการเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนรายเดือน 
10)  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา/ ดิเรกคุณาภรณ์ 
11)  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 
12)   จัดท าทะเบียนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และด าเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13)   การจัดส่งใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
       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 ชองลูกจ้างประจ า ทุกกรณี 
15)   บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการมี/เพ่ิม 
       วิทยฐานะ 
16)   ด าเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       กรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
17)   ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่ไม่สามารถ 
       มาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
18)   ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีที่ 
        ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
19)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. นำงสำววันวิสำ  ปัญญำใส ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 37 มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
   1)   งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2)   การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   3)   ให้บริการออกหนังสือรับรอง เช่น รับรองการเป็นข้าราชการ, รับรองเงินเดือน, รับรองความ 
         ประพฤติ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการบนส านักงาน 
   4)   การขอพระราชทานเพลิงศพ 
   5)   การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 

   5.1  บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ลงในบัตรเกษียณอายุราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5.2  ค านวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
         นั้น ๆ 
   5.3  แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

             5.4  แจ้งโรงเรียนให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจ าในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในช่วง 
                   เดือน พฤษภาคม ของทุกปี 

   5.5  ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
   6)  ด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

   6.1 ให้บริการยืม-ส่งคืนแฟ้มประวัติ เมื่อมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาขอ 
          คัดลอกส าเนา ก.พ.7      

              6.2  จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 พร้อมเอกสารต่าง ๆ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ไปส านักงาน  
                    ก.ค.ศ.       

    6.3 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีท่ีมีค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ต่างสพป./ต่างสังกัด  
          โดยเสนอแฟ้ม ก.พ.7 ให้ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนจัดส่ง 
          แฟ้ม ก.พ.7 ไปหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และตอบรับเมื่อได้รับแฟ้มประวัติ ก.พ.7  
          ของข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งทางสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
    6.4 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งกรณีเกษียณ 
          ปกติ และเกษียณก่อนก าหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ให้กลุ่มบริหารงานการเงิน 
          และสินทรัพย์ 

            6.5 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรมให้ 
                     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   6.6  บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูลประวัติ ก.พ.7 เช่น  
         การขอเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล, การขอเพ่ิมวุฒิ, แก้ไขวันเดือนปีเกิด,  
         เปลี่ยนสถานภาพ เช่น สมรส, หย่า เป็นต้น 

    7)   การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 
    8)   การรายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ถึงแก่กรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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3. นำงสำววันวิสำ  ปัญญำใส (ต่อ) 
      9)   การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ (แบบส ารวจข้อมูล) รายบุคคล และบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
            ในคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
     10)   การด าเนินการเกี่ยวกับ กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ 
     11)   บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ 
     12)    การขออนุญาตการลา และบันทึกการลาต่าง ๆ ในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ดังนี้ 

         12.1 การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
                    12.2 การขออนุญาตลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
           12.3 การอนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
     13)   การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
     14)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

 
1. นำงสำวอรทัย  เศวตกิตติรัตน์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
ต าแหน่งเลขท่ี   อ 31  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามและ
ให้ค าปรึกษางานในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้า
กลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
    1)  งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
        ศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2)  งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งประสานงาน เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา เพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งในแต่ละต าแหน่ง (การฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง) 
    3)  งานจัดท า และพัฒนางานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
    4)  การจัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภารงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานของ 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5)  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน / งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
         และบุคลากรทางการศึกษา 
    6)  งานจัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
    7)  งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง 
    8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นำงประทุม  ทองน้อย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 32   
มีหน้าที่และรบัผิดชอบงาน ดังนี้ 
    1)  งานขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    2)  งานทะเบียน ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม 
         มาตรฐานวิชาชีพ 
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 2. นำงประทุม  ทองน้อย  (ต่อ) 
    3)  งานส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย   
         มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         3.1  งานส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
         3.2  งานการจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ 
                เสนอไปยัง ก.ค.ศ. 
   4)  การประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ 
   5)  การสนับสนุนด้านวิทยากร 
   6)  งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง 
   7)  งานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นำงรุจี  คังคำยะ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 27   
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1)  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ / ต่างประเทศ โดยใช้เวลา 
     ราชการ  และไม่ใช้เวลาราชการ 
2)  งานขอกลับเข้ารับราชการภายหลังเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ 
3)  งานส ารวจข้อมูล ควบคุม ติดตามคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
4)  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร 

        โล่รางวัล  
5)  งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงาน 
     ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
6)  การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
7)  การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ 
8)  ด าเนินการเป็นนายทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกต้องการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและ 

        บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า กรณีค่ารักษาพยาบาล ทาง website 
9)  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะช านาญการ 
     พิเศษ โดยระบบ e-training 
10)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-training) 
11)  งานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
12)  งานนายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและการบันทึกปรับปรุงข้อมูล 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า กรณีจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทาง 
      เว็บไซต ์
13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
 
1. นำงกฤษณำ  กันทัด  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 28   มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
    1)  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2)  การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 
         ราชการ 
    3)  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง 
    4)  การรายงานการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
    5)  การด าเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
    6)  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดและตามมติองค์คณะบุคคล 
    7)  การด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    8)  การด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    9)  การด าเนินการเก่ียวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 
   10)  การด าเนินงานด้านกฎหมาย และการด าเนินคดีของรัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ใน 
         หน่วยงาน / เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
   11)  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   12)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   13)  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง 
   14)  การด าเนินการลงโทษแก่ผู้กระท าวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง 
   15)  การรายงานการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
   16)  การด าเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
   17)  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดและตามมติองค์คณะบุคคล 
   18)  การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   19)  การด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   20)  การด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 
   21)  การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน / เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
   22)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  กลุม่นโยบำยและแผน
หำรงำนบุคคล    

 

 

1.  นำยสมพงษ์  บุหงำเกษมสุข  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี อ 38  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล กลั่นกรอง ติดตามผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน โดยควบคุมดูแลติดตามงานต่าง 
ๆ ดังนี้ 
     1)  งานธุรการ 
     2)  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
     3)  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
     4)  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
     5)  กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
     6)  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
2.   น.ส.เฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 
39  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

                1)  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
                     ล าดับที่ 1  
                2)  ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
                3)  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

         3.1 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
                   3.1.1  จัดท าแผนก ากับ ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และงาน 
                            นโยบายทุกระดับ 
          3.1.2  จัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
          3.1.3  ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
                            (Annual Report)  
     3.2  ติดตามและรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ 
                    กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
                    ส านักนายกรัฐมนตรี 
          3.2.1  ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการ สพป. 
          3.2.2  จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ  
                            กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ 
                            ส านักนายกรัฐมนตรี 
     4)  งานประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ. / แผนกลยุทธ์ สพป. / 
          แผนปฏิบัติการประจ าปี สพป.) 
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2.   น.ส.เฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  (ต่อ)     
              4.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
              4.2  ประเมินผลแผนกลยุทธ์ สพป. 
    4.3  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สพป.       
      5)   งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของ สพป. 
    5.1  จัดท ากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงาน ให้เหมาะสม 
                     สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
    5.2   วิจัยและพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
    5.3   เผยแพร่ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
      6)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3.  นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 
 อ 41  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     1)  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ล าดับที่ 2  
     2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
     3)  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    3.1  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.1.1  วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ 
                              กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด  
                              และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2  ศึกษาผลการด าเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเขต 
        พ้ืนทีก่ารศึกษา 

  3.1.3  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของส านักงานเขต 
                             พ้ืนทีก่ารศึกษา   และสถานศึกษา 
  3.1.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 
                             การศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต 
                             พ้ืนที่การศึกษา 
  3.1.5 จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท  
                             สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
                             การศึกษา (กพท.) พิจารณา 
                     3.1.6  จัดท านโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 
                              พ้ืนทีก่ารศึกษา  

   3.2   ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศึกษา  และสถานศึกษา  
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3.  นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส  (ต่อ) 
                     3.2.1  สนับสนุนการน านโยบาย จุดเน้นไปใช้ในการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 
                              พ้ืนที ่และสถานศึกษา  
   3.2.2  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการน านโยบายไปใช้ในการจัด 
                               การศึกษา 
      4)  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.1  การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
  4.1.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 4.2  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  4.2.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของ 
                             ส านกังาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    4.2.2  ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    4.2.3  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
                             (Key performance Indicators : KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ  
                             (Initiative) 
                    4.2.4  น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ 
                             คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.) 
           4.2.5  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
           4.2.6  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
                             สถานศึกษา 
    5) งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          5.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  5.1.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก 
                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

           5.1.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับ 
                    แผนงาน/ งาน/ โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                     5.1.3  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      5.1.4   จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.1.5   น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต 
          พ้ืนที่การศึกษา 

         5.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 
 5.2.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 

5.2.2  ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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3.  นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส  (ต่อ) 
                     5.2.3 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ 
                             สถานศึกษา 
     6)  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
    6.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
  6.1.1  ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานการบริหาร 
                              ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด 
   6.2   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6.2.1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        แล้วเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6.2.2  คณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ระดับ 

                              กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
      6.2.3  จัดท าแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจ าปีของของจังหวัด แล้วน าเสนอต่อ 
                              คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด 

6.2.4   คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ 
          การฯ ด าเนินการ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัด 
          กระทรวงศึกษาธิการ 

  6.3   การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
           6.3.1  ด าเนินการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัด 
                        กระทรวงศึกษาธิการ 

   7)   งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.1  การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.2  การยุบรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.3 การรับและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  7.3.1 ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม 
                             เลิกการขยายชั้นเรียน รับและโอนสถานศึกษา 
  7.3.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้าน 
                              โอกาสการเข้าถึง บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่ 
                              การศึกษาและจังหวัด 
   7.3.3 จัดท าแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา  
                             เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.) 

                 7.3.4 น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก 
                            ขยายชั้นเรียน   รับและโอนสถานศึกษา 

         7.3.5  ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยายชั้นเรียน การรับและการโอนสถานศึกษา 
                            ในเขตพ้ืนทีการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
8)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4.  นำงจุฬำภรณ์  ทัศพร  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 42 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
       1)  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ล าดับที่ 3  
       2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
       3)   งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานงบประมาณ งบลงทุน ดังนี้ 

     3.1 ค่าครุภัณฑ์  
     3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     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 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
      5.3 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 

        6)   งานวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้ 
      6.1 เงินชว่ยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
      6.2 เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
      6.3 เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
      6.4 ประสบอุบัติภัย 

        7)   งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
     7.1 การค านวณต้นทุนผลผลิต 
     7.2 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

        8)  งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานงบประมาณ งบด าเนินงาน ดังนี้ 
     8.1 ค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา 
     8.2 เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
     8.3 ค่าสาธารณูปโภค 
     8.4 ค่าพาหนะนักเรียนมารวม 
     8.5 ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราว 
     8.6 ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
     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   งบประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.21   ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

    9)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ 
   10)  จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ 
   11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
5.  นำงส ำอำง  ชำญพนำ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ.43 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ล าดับที่ 4  
    2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
    3)  จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Center) 
    4)  จัดท าข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) 
    5) จัดท าข้อมูลครุภัณฑ์ (Data Center) 
    6) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา (OBEC) 
    7) จัดท าข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS) 
    8)  จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดชลบุรี 
    9)  จัดท าข้อมูล School Mapping 
   10) จัดท าข้อมูลอื่น ๆ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
         กระทรวงศึกษาธิการ 
   11) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
   12) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่  
       การศึกษาและสถานศึกษา 
   13) การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   14) การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   15) การน าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ   
   16)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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6. นำงอรทัย  ลีลำ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ.44 
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ล าดับที่ 5  
    2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    3) ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานวิเคราะห์งานตามนโยบาย จังหวัด   สพฐ.  ศธ   
        และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
    4) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณส่วนที่รับผิดชอบ 
    5) การของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน 
    6) งานจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ 
    7) การควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 
    8) รวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์  กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ 
        คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    9) ประสาน  จัดประชุม  จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) แจ้งมติคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
  11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
บริหำรงำนบุคคล 

 
 
 

1. นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 48ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    1)   มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ 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 
        จัดการศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส  ต าแหน่งเลขท่ี อ 21 มี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   1)  งานส่งเสริมการกีฬา 
            1.1   การจัดท าแผนส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษา  เกี่ยวกับงานด้านกีฬา 
            1.2   ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
            1.3   ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬาส านักงานคณะกรรมการ 
                   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
            1.4  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา  จังหวัดชลบุรี 
            1.5  ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาจากหน่วยงานอ่ืนๆ  เช่น วิ่ง 31  ขา   ฮอนด้าสามัคคี  
            1.6  ส่งเสริมสนับสนุน  เสนอขอรับงบประมาณ  ฝึกทักษะกีฬาชนิดต่างๆ  ส าหรับ 
                  นักเรียนในสังกัดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 
            1.7  ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์  สนามกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา 
            1.8  ประสานงาน  พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา  เพ่ือรับสนับสนุนงบประมาณจาก 
                  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กรณีมีผู้บริจาค 
            1.9  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสากล  และกีฬาพ้ืนบ้านส่งเสริมสนับสนุนการ 
                  จัดสร้างลานกีฬา  และจัดหาอุปกรณ์กีฬา  ให้สถานศึกษา 
           1.10  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานกีฬาของสถานศึกษาจัดท ารายงาน 
                   ผลงานกีฬาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3  
   2)  การบริหาร  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 
           2.1  บรหิารจัดการโครงการท่องเที่ยว  ตามนโนบายของรัฐบาล  และหน่วยงานอื่น ๆ 
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2. นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  (ต่อ) 
  2.2  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการท่องเที่ยวของสถานศึกษา 

          2.3  จัดท ารายงานผลโครงการท่องเที่ยวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                ชลบุรี  เขต 3 
   3)  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฎศิลป์  
        การท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 
   4)  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักวิชาการทหาร 

          4.1  ส่งเสริมให้ด าเนนิการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
                   และนักวิชาการทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
                   การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 
            4.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
                  และนักวิชาการทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น 
            4.3  สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด 
                  ชาติ และระดับโลก 

        4.4  สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน เช่น การ 
                  ส่งเสริมภาวะผู้น า การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม  
                  และการบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

        4.5  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อก าหนดแนวทาง   
                  แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
           4.6  งานกรรมการลูกเสือพิเศษ/งานกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา/งานกรรมการ 
                  ลูกเสือจังหวัด /งานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
           4.7  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กอง  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี   
                  หมู่ยุวกาชาด 
          4.8  จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
          4.9  การด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด 
                 สมนาคุณ  เข็มลูกเสือสมนาคุณ 
         4.10  ด าเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
         4.11  ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ และส่งเสริมกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
         4.12  งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 
         4.13  งานจัดเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
         4.14  การคัดเลือกกองลูกเสือดีเด่น  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  การคัดเลือก 
                 ลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
         4.15  งานขออนุญาตเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด 
         4.16  ส่งเสริมจัดตั้งสโมสรลูกเสือ 

     4.17  ประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานกิจกรรม 
   5)  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
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2. นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  (ต่อ) 
           5.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง 
                 เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 

    5.2  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียนว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย 
                 การร่วมกิจกรรม 

          5.3  สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
                ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และวินัยนักเรียน 

       5.4  ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าโครงการบุคคลดีเด่น-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 น านโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
          10.2 จัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือ และปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
                 ของสถานศึกษา 
         10.3 จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหา 
                และความต้องการของนักเรียน และบริการแก่ผู้สนใจ 
         10.4 จัดให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับพ้ืนที่ 
         10.5 นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
                สถานศึกษา 
         10.6 ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถในการ   
                ปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         10.7 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เทคนิค และทักษะในการด าเนินงานระบบ  
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
         10.8 จัดท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา 
                คุณภาพของสถานศึกษา 
         10.9  สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                นกัเรียน เพื่อน าผลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         10.10 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
                อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้ 
                ประสบความส าเร็จ 
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2. นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  (ต่อ) 
    11) งานกิจการพิเศษ 
            11.1 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบายของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
            11.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
            11.1.2 ประชุมชี้แจงนโยบาย และเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 
            11.1.3  จัดท าแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            11.1.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
            11.1.5 รายงานติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน 
                      งาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            11.1.6 งานเพศศึกษาในสถานศึกษา 
   12) งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานของ 
            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) งานจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ 
           13.1 งานโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 
           13.2 งานเฝ้าระวัง  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
           13.3 นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
                  ของสถานศึกษา 
           13.4 จัดท ารายงานผลงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3     
  14)   ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสามารถด าเนินการตามภารกิจงานได้ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
  15)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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3. นำงวณิชยำ  อุ่นเรือน  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ 50 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    1)   งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
           1.1   ก าหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ 
                  สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด 
            1.2  วางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ  โดยค านึงถึงโอกาส  และความเสมอภาคในการ 
                  ได้รับการศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
                  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
            1.3  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่  
                  มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค 
                  บังคบัก่อนถึงก าหนดที่เด็กจะต้องเข้าเรียนของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  1  ปี 
           1.4  ตรวจสอบ  ติดตาม  สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
           1.5  รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.6  การขอซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ การลงทะเบียนแบบ ปพ.ต่าง ๆ การประทับตราแบบ ป.05 
            1.7  การยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนต่าง ๆ 
            1.8  การแจ้งย้าย จ าหน่ายนักเรียน 
            1.9  ตรวจสอบวุฒกิารศึกษา 
          1.10  ประสานงานกับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานที่ 
                  จัดการศึกษาภาคบังคับอ่ืน เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและติดตามเด็กเข้าเรียน 
          1.11  ประสานงานกับสถานศึกษา ตามระเบียบการเปิดและปิดสถานศึกษาชั่วคราวรวมถึงการ 
                  เปิด และปิดระหว่างภาคเรียน 
          1.12  ประสานงานกับสถานศึกษา ตามระเบียบการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก 
                 สถานศึกษา 
2) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 
           2.1  การจัดการศึกษาในระบบ 

    2.1.1  ประสานการส ารวจ  รวบรวมข้อมูลประชากร  และทรัพยากรทางการศึกษา  
               การจัดท าส ามะโนนักเรียน  และแผนที่การศึกษา  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการ 

                           จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
    2.1.2  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 

                            การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 
          2.1.3  ส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางด าเนินการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับ 

                             การศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
                             โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ  
                             การศึกษาตามอัธยาศัย   ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                             ตลอดชีวิต  
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3. นำงวณิชยำ  อุ่นเรือน  (ต่อ) 
               2.1.4   ศึกษา  วิจัย  และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่ 
                         สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
               2.1.5   ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง 
                         เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  2.1.6   ประสานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและ 
                         สถานศึกษา 
               2.1.7   ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนา 
       2.2 การศึกษานอกระบบ 

    2.2.1   ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ  ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพ้ืนที 
                        การศึกษา  สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              2.2.2    ร่วมวางแผน  และก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                         นอกระบบ  ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย   
                         เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
              2.2.3    ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ  หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน 
                         ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
              2.2.4    ประสานงานการติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือปรับปรุง   

 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
     2.3  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              2.3.1   ส ารวจ และจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ 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  ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียน 
                       เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส อย่างเป็นระบบ 
             2.4.2   ประสานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมของส านักงานคณะกรรมการ 
                      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             2.4.3   ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสกับ 
                      สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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3. นำงวณิชยำ  อุ่นเรือน  (ต่อ) 
            2.4.4  ศึกษาวิจัย และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือหารูปแบบ และเผยแพร่วิธีการจัด 
                     การศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 9 ประการ 
           2.4.5   ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   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  การด าเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  
             และสถานประกอบการ ฯลฯ 
       3.6  ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาน 
             ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
4) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.1  สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.2  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
      4.3  ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามค าร้องขอ 
      4.4  การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.5  ประสาน  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง 
             ต่อเนื่อง 
5) งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      5.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  การสรรหา  และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นไป 
            ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 
     5.2  ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
            ขั้นพ้ืนฐาน 
      5.3  สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5.4  ประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
6)  งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
      6.1 ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
            เทียบโอนผลการเรยีน 
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3. นำงวณิชยำ  อุ่นเรือน  (ต่อ) 
       6.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้อง 

              กับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสามารถด าเนินการตามภารกิจงานได้ 
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
   8)  งานรางวัลพระราชทาน 
   9) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
  10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. นำงจีระภำ  ยิ้มศิลป์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 51  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการพิเศษ    มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   1)  งานธุรการ 
          1.1  การรับหนังสือราชการ,รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่างๆ แล้วแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ 
          1.2  การเก็บหนังสือราชการ 
          1.3  การให้ยืมหนังสือราชการ 
          1.4  การท าลายหนังสือราชการ 
          1.5  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ 
                เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
          1.6  ประสานและด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
          1.7  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          1.8  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2) งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
          2.1 ประชุมจัดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานพ้ืนที่ 
               จัดกิจกรรม 
          2.2 แจ้งหน่วยงาน และสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพ่ือจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
               ต่อไป 
          2.3 จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
          2.4 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
          2.5 เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการด าเนินการพร้อมทั้งประเมินผล และรายงานผลให้ 
                กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้น และหมดไป 
          2.6 ติดตาม รายงานผล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
3)  งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
          3.1 เตรียมการจัดท าโครงการตามความส าคัญ และงบประมาณที่ได้รับ 
          3.2 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
          3.3 จัดระบบดูแลนักเรียนที่คัดกรองนักเรียน 
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4. นำงจีระภำ  ย้ิมศิลป์   
        3.4 ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพที่เก่ียวกับการใช้สารเสพติดเป็นราย 
             สถานศึกษา 
        3.5 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ 
        3.6 สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างเคร่งครัด 
             ทั้งในเวลา และนอกเวลาเรียน 
        3.7 สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดระบบบ าบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
        3.8 จัดให้มีการยกย่อง และให้รางวัลส าหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และจัดให้มีการแก้ไข 
              ปรับปรุงส าหรับสถานศึกษา และหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
        3.9 สรุปผลการด าเนินงานพร้อมประเมินผล และรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
              คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสาธารณชนทราบ   
 4)  งานวิเทศสัมพันธ์ 
       4.1 ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา  
             ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศ และสารสนเทศ 
       4.2 ด าเนินการความร่วมมือโครงการ และทุนต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และ 
            รายงานโครงการต่างประเทศ ทุน และสารสนเทศ 
  5)  โครงการ To Be Number One 
  6)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสามารถด าเนินการตามภารกิจงานได้ 
       อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม คนที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้        
  8)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. นำงยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 55 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 
 1)  งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
       1.1 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
             ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
       1.2  ศึกษาแนวทางระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจน 
            เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
       1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
       1.4  ก าหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
             ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
       1.5  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2)  การด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา   
       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 ทนุการศึกษาสโมสรโรตารี่ แหลมฉบัง 
        2.7 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
        2.8 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        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 ทุนการศึกษามูลนิธิด ารงชัยธรรม 
        2.17 ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        2.18 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 
        2.19 ทุนการศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา   
        2.20 ทุนอื่น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือจากมูลนิธิต่าง ๆ   
        2.21 วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน ตลอดจน 
               รายละเอียดของกองทุน 
        2.22 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
        2.23 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา พิจารณาคัดเลือก 
               นักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
        2.24 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้สถานศึกษา 
        2.25 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
        2.26 จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน 
        2.27 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและ 
               การด าเนินการใช้ทุน 
3)  การด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
4) การด าเนินงานเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทน หรือตอบขอบใจ หรืออนุโมทนา 
5) งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิตครู 
6) งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
       6.1 ศึกษา  วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
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5. นำงยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์ (ต่อ)  
        6.2 รวบรวม และเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กให้สถานศึกษา และผู้ที่ 
             เกี่ยวข้องทราบ 
        6.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
        6.4 สรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
7)  งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
8)  ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันความปลอดภัยและการป้องกัน 
     อุบัติภัยในสถานศึกษา 
9)  รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญ และร่วมกันก าหนด 
     มาตรการในการป้องกันความปลอดภัย และอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึน 
10) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
     และอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
11) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
12) สรุปผลการด าเนินงาน และปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
13) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสามารถด าเนินการตามภารกิจงานได้อย่าง  
     มีประสิทธิภาพ 
14) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม คนที่ 4 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้        
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำบริหำรงำนบุคคล 

 
 
 

 
1. ว่ำที่ร้อยตรีอรพงษ์  อำษำเอ้ือ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 61 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแล และติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม   
         และประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ 
               1.1  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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)   จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ 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) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน 
      คณิตศาสตร์ 
11)  ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนในฝัน 
12)   ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
13)   ดูแล ก ากับ และติดตาม การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในแต่ละ 

         กลุ่มโรงเรียน 
14)   ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้งโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน  
15  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  นำงสำวกรุณำ ภิรมย์ธรรม  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 76 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
     1)   งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     2)   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้  
           ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท า พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบการ 
           จัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐาน 
     3)   จัดท า และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตร 
          ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
     4)   จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้อง 
           กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของส านักงาน 
           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
     5)   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
           การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
     6)    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
            วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหาร 
            จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน  
            และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     7)    นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
            การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
     8)    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการให้ 
           ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถบริหารจัดการ และวางแผนจัด 
           การศึกษาส าหรับเรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็กผู้ด้อยโอกาสทาง 
           การศึกษา 

     9)   จัดท าข้อมูล สารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมี 
           ความต้องการพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา             
    10)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพ่ือให้สามารถ 
           คัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียน  สามารถปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ 
           สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
    11)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้ 
           ของผู้เรียน  และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    12)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    13)  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.  นำงสำวกรุณำ ภิรมย์ธรรม  (ต่อ) 
     14)   งานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
     15)  งานประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ฯ  
     16)  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
     17)  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 และโรงเรียนเอกชน  
            ประกอบด้วย โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนต์  
            โรงเรียนดวงมณี โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาล 
            ศรีอุดมสุขพิทยา และโรงเรียนศรีราชาเอกชน 
     18)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
          การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.  นำยสุขสันต์ สำยงำม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 55 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
     1)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสอน และ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  จัดท า และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

4.  จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
       5.   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

6.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
         7.  วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

8.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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11.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนร
ภาษาต่างประเทศ 

12.  ผู้บริหารงาน/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
13.  เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นภาษาอังกฤษ 

(English program/ Mini English Program)  
14.  งานก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
15.  ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ฯ  
16.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
17.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 3 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนสัตหีบ  โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  โรงเรียนบ ารุงศิษย์ศึกษา และโรงเรียน 
อนุบาลอธิฏฐาน 

18.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.  นำงสำวศรีวิน ธรรมรังรอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 59 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1.   งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสอน และ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  จัดท า และเผยแพร่ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
          4.  จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

5.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

           6.  ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพ่ือพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
ตามหลักสูตร และการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิดการวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

 8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การสอน กระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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          9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
           10. งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า 
 
      
    

 
11.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
12.  ผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
13  ผู้บริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์สารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
14.  ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

(Brain – based  Learning : BBL) 
15.  ผู้บริหารโครงการโรงเรียนแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 

ทางสมอง 
16.  ผู้บริหารโครงการการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน 
17.  ผู้บริหารโครงการพาครูสอนคิด 
18.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
19.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสุวิช  โรงเรียนทนาพรวิทยา  โรงเรียนบุญพ่ึง  โรงเรียนเบญจศึกษา โรงเรียนอนุบาล
โสตพัฒนา  โรงเรียนนานาชาติ ชลบุรี  โรงเรียนอนุบาลทนาพร  และโรงเรียนอนุบาลสุเฌอ 
20.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  นำงเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 57 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
          1.   งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
          2.   ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
การจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  
          3.   จัดท า และเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย 
          4.   จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

             ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และความต้องการ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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5.   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  
6.   ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชลบุรี เขต 3  สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนา และติดตามผลกา 
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร และการวิจัย

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียน 
7.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์ 
พัฒนาการของผู้เรียน  และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
10.  งานรับ – ส่ง และจัดระเบียบการเก็บหนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
11.   ประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ หน่วยงาน สถานศึกษา 
12.   ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
13.   ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 และโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนต์ โรงเรียนดวงมณี 
โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์  โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์  โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมสุขพิทยา และโรงเรียน 
ศรีราชาเอกชน 
14.   ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
6.  นำงพัชรำ  บุรีเทศน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
           มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า พัฒนา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
การจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  
3.  จัดท า และเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
4.  จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และความต้องการ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
5.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  
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6.  ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3  สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนา และติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร และการ
วิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียน 
7.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด 
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์ 
พัฒนาการของผู้เรียน  และติดตามผลการใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
10. ผู้ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแกนน าประชาธิปไตย และโรงเรียนศูนย์อาเซียน  
(Focus school) 
11.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
12.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 และโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน  โรงเรียน 
ปัญญานฤมิต  โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์  โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ  และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 
13.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.  นำยธนกฤตย์ มงคลวงษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

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 ส าหรับการจัดการเรียนรู้  
3.  ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา 
การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.  จัดระบบบริการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ 
ตามความต้องการของสถานศึกษา  
5.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และระบบการบริการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิเตอร์ และเทคโนโลยี) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) 
11.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
12.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 และโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  โรงเรียนตันตรารักษ์  โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย   
โรงเรียนบ้านรถไฟ  โรงเรียนคีรีหรรษา  โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา 
และโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ 
13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
8.  นำงภำวิตำ วงษ์แก้ว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
           มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1.   งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา 
2.   ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้  
3.   ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา 
การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.   จัดระบบบริการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ 
ตามความต้องการของสถานศึกษา  
5.   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และระบบการบริการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  
6.   ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7.   ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 
8.   ผู้ประสานการพัฒนาโครงการโรงเรียน ICT 
9.   ผู้บริหารโครงการงานห้องสมุดมีชีวิต 
10. ผู้บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแกนน าการจัดการความรู้ 
11.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) 
12.   ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
13.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4 และโรงเรียนเอกชน 
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ประกอบด้วย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์  โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา  โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา  โรงเรียนอนุบาล
เพ็ญศิริ  โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์  โรงเรียนอักษรศึกษา  โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก 
และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 
14.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
9.  นำยธนกร ทองเลิศ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1.   งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล 
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ   
2.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเทียบโอนผล
การเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เทคนิควิธีการวัดผล และประเมินในรูปแบบต่าง ๆ   
3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการด าเนินงาน ของบุคลากร 
ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสาร
หลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  
4.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
5.  ประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   
6.  ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล 
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดท าเครื่องมือ และ 
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
10.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
11.  ผู้บริหารงานโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
12.  ผู้บริหารงานโครงการพัฒนากระบวนการทักษะชีวิตในโรงเรียน 
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13.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
14.  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 และโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนชัยศึกษา  โรงเรียนบางพระวิทยา  โรงเรียนประเสริฐสุข  โรงเรียน 
มัธยมสัมมาชีวศิลป์ บางพระ  โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา และโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก 
15.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรอืหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
10.  นำงสำวษมำพร  ศรีอิทยำจิต ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
           มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล 
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ   
2.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การเทียบโอนผลการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  เทคนิควิธีการวัดผล และการประเมินผลใน
รูปแบบต่าง ๆ   
3.   นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  การวัด และประเมินผลการศึกษา 
การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
4.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
5.  ประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : ส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.  ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล 
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดท าเครื่องมือ และ 
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
9.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
10.  ผู้บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 
11.   ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(Brain – based  
Learning : BBL) 
12.  งานโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
13.  ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
14.  ศึกษานเิทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่  โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  โรงเรียนเลิศปัญญา  และโรงเรียน 
มารีวิทย์สัตหีบ  
15.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
11.  นำงสำวสุทธิมำศ   อภิรักษ์วณิชย์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
      มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1.   งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล 
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ   
2.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การเทียบโอนผลการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  เทคนิควิธีการวัดผล และการประเมินผลใน
รูปแบบต่าง ๆ   
3.   นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  การวัด และประเมินผลการศึกษา 
การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
4.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น (LAS) 
5.   ประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ : ส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.   ส่งเสริม สนันสนุน ให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัด และประเมินผล 
การเรียนรู้ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดท าเครื่องมือ และ 
คลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7.   สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา 
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การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
8.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

2. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
4. งานก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 

การศึกษา 
6. ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
7. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนรัตนชัยศึกษา  โรงเรียนบางพระวิทยา  โรงเรียนประเสริฐสุข  โรงเรียนมัธยม 
สัมมาชีวศิลป์ บางพระ  โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา และโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก 

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
12.  นำงสำวฉวีวรรณ แสงสว่ำง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. จัดท าแผน ก าหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ 

พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
5. จัดท าแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
6. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
7. งานนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
8. จัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตาม  
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ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 

การศึกษา 
11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม) 

12. ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
13. ผู้บริหารงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
14. ผู้บริหารงาน/โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
15. ผู้ประสานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแกนน าประชาธิปไตย และโรงเรียนศูนย์อาเซียน  

(Focus school) 
16. ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
17. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน  โรงเรียนปัญญา
นฤมิต  โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์  โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ  และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 

18. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
13.  นำงเตือนใจ  ดวงละม้ำย         ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. จัดท าแผน ก าหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ 

พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
5. จัดท าแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
6. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
7. งานนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
8. จัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตาม  

ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 

การศึกษา 
11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
12. ผู้บริหารงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
13. งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
14. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
15. ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
16. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  โรงเรียนณัฏฐเวศม์  และโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ 
17. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
14.  นำงศรีไพร วรสุข ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 
น าไปใช้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4. จดัท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งโรงเรียนภาครัฐ  

และโรงเรียนเอกชน 
7. วิเคราะห์ สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย และพัฒนารูปแบบ เทคนิค  

วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
10. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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11. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

12. ผู้ประสานงาน/โครงการโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
13. คณะท างาน Roving Team โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 
14. ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
15. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่  โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  โรงเรียนเลิศปัญญา  และโรงเรียนมารี
วิทย์สัตหีบ  

16. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
15.   นำยประสพ ศรีสมบูรณ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

2. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3. จัดการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
4. วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 
5. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
6. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. จัดท าแผน ก าหนดวิธีการ แนวทาง สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ 

พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
8. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
9. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
10. จัดท าแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
11. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน สรุป และรายงานผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
12. งานนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
13. จัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เครื่องมือ วิธีการนิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตาม  
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ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
14. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
15. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการนิเทศ และกระบวนการวัดและประเมินผล 

การศึกษา 
16. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) 
17. งานวิจัยทางการศึกษา 
18. ผู้บริหารโครงการคลินิกวิจัยทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชลบุรี เขต 3 
19. งานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
20. ผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัย และการจัดท าผลงานทางวิชาการประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
21. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 และโรงเรียนเอกชน 

ประกอบด้วย โรงเรียนมารีวิทย์  โรงเรียนจุฬเทพ  โรงเรียนวุฒิโชติ  โรงเรียนอักษรพัทยา  โรงเรียนอนุบาล
ภาษาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเรณู  โรงเรียนอนุบาลหัสดิน  และโรงเรียนนานาชาติธารพัฒนา  

22. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 อนึ่งเพ่ือให้การด าเนินงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ ในกรณีท่ีผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงมอบหมายให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทน ตามล าดับอาวุโสดังนี้ 
 ล าดับที่ 1  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 ล าดับที่ 2  นางศรีไพร  วรสุข  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน ฯ 
 ล าดับที่ 3  นายธนกฤตย์   มงคลวงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ 

ล าดับที่ 4  นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ฯ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกระดับ 
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 กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

1.  นำยเอนก  ยังให้ผล  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ผู้ที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1.1  ดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ให้ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การเงินและสินทรัพย์  แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  
 1.2  ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และเบิกจ่ำยเงินในงบด ำเนินงำน  รำยกำรค่ำตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  และท า PO  ท าข้อมูลผู้ขาย  โดยผ่าน
เครื่องในระบบ GFMIS   
 1.3  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และท า PO  ท าข้อมูลผู้ขาย  โดย
ผ่านเครื่องในระบบ GFMIS   
 1.4  การจัดท ารายงานเกี่ยวกับงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือเสนอต่อคลัง
จังหวัด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามระเบียบฯ 

 1.5  ด าเนินการจัดท าเอกสารขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทุกรายการ 
แผนงาน / งาน / โครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 1.6  การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ทุกรายการ แผนงาน / งาน / โครงการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
          1.7  เบิกเงินนอกงบประมาณจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาอ่าวอุดม  บัญชีเลขที่  
247 – 6 – 00356 – 5  และจ่ายเงินนอกงบประมาณให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจัดท ารายการและ
เขียนเช็คสั่งจ่าย เสนอต่อผู้มีอ านาจลงนาม 
 1.8  ควบคุมดูแลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  รวมถึงการได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้ถือ Smartcard ในการ
ขอเบิกและการขอจ่าย 
         1.9  ด าเนินการเกี่ยวกับงานท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
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 1.10  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  การจัดท าบัญชีสินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 
3 และของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
 1.11  ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  และรวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของโรงเรียน เพ่ือรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.12  ด าเนินการตอบรับการจัดสรรครุภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือ
จัดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
          1.13 จัดท าพักบัญชีล้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
          1.14  จัดท าทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน 

      1.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.  นำงสำวลำวัลย์  กิตติธรรมโม  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญงาน  
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 2.1  ปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการกลุ่ม กรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

      2.2  ประสานการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด บ าเหน็จลูกจ้าง  เงินช่วยพิเศษ 

และ เงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และเบิกเงินบ าหน็จด ารงชีพ  
ตรวจสอบหลักฐานเงินบ าเหน็จค้ าประกันข้าราชการบ านาญ  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี เขต3 
          2.3  หักหนี้เงินบ านาญปกติ ข้าราชการบ านาญโครงการจ่ายตรงเพ่ือช าระเจ้าหนี้บุคคลที่ 3ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          2.4  เบิกเงินสมทบ เงินชดเชย ให้แก่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  และขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. กรณี 
เกษียณ ลาออก เสียชีวิต 
          2.5  เบิกเงินสมทบให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้างประจ า (กสจ.) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 
          2.6  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และจัดท าทะเบียนคุมสัญญาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ( ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  
ค่าผ่อนช าระเงินกู้ )  ของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3    
 2.7  ท าหน้าที่นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบ E-pension    
ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและคลังเขต ในการส่งข้อมูลเบิกในระบบบ าเหน็จบ านาญ พิมพ์ใบรับรองหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายให้กับข้าราชการบ านาญในสังกัด 
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            2.8  รับเงิน น าส่งเงินสด และออกใบเสร็จรับเงิน จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวันที่มี
การจ่ายเงิน 

2.9  ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 

2.10  ท าหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2  และรับมอบอ านาจในการปลดบล็อก ใน
การขอเบิก  สั่งจ่าย  ในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS  คนที่ 2 

   2.11  จัดท าทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน 
        2.12 ปฏิบัติงานแทนนายเอนก ยังให้ผล  กรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        2.13  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.  นำงอิสริยำรักษ์  มหำโยธี   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญงาน   
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

3.1  เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และข้าราชการบ านาญ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

3.2  รับรองการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน)  ของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าใน
ส านักงาน  และข้าราชการบ านาญ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

3.3 จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าในส านักงาน  และ
ข้าราชการบ านาญ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

3.4  จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการ
บ านาญ 

3.5  จัดท า เงินทดรองราชการ  และจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
3.6  จัดท ารายงานแจ้งยอดเงินทดรองราชการ  เพ่ือรายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน

ภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี  และ สพฐ.  ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน 
3.7  จัดท าแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการเพ่ือรายงานให้คลังจังหวัดทราบ ภายใน 3 วันท าการ  

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
3.8  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษชลบุรี เขต 3 
3.9 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
3.10 จัดท าเงินยืมราชการและจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 
3.11  ท าหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2  และรับมอบอ านาจในการปลดบล็อก  

ในการขอเบิก  สั่งจ่าย  ในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS  คนที่ 3 
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3..12  ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 

3.13  ปฏิบัติงานแทนทิพาภรณ์  ขลิบศรี  กรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3.14  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.  นำงทิพำภรณ์  ขลิบศรี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ   
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

4.1  เบิกจ่ายเงินเดือน  ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
4.2  เบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร. ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
4.3  จัดท าแบบรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายกรณีย้ายไปสังกัดอ่ืน 
4.4  จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน พร้อมจัดท ารายการหัก ณ 

ที่จ่าย ทุกรายการ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4.5  ท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
           4.6  จัดท ารายการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่าย  เสนอต่อผู้มี
อ านาจ 
ลงนาม 
           4.7   จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินประจ าวัน เพ่ือสรุปให้งานบัญชี 
           4.8   จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 

       4.9   จัดท าทะเบียนคุมฎีกาค้างจ่าย 
           4.10   ท าหน้าที่ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในระบบ Internet Banking 
           4.11  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงิน 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 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 
           4.15  ท าหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard ของ P1, P2  และรับมอบอ านาจในการปลดบล็อก ใน
การขอเบิก  สั่งจ่าย  รับและน าส่งเงินในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS  คนที่ 1 4.16  ปฏิบัติงานแทน
นางอิสริยารักษ์ มหาโยธี กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

       4.17  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



59 

 

 

 

 

 

 

5.  นำงศศิกัญญำ  วงศ์แสน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน  
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      5.1  จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง วิเคราะห์ใบส าคัญในการลงบัญชี  ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  บันทึกบัญชี
ใบส าคัญ  การลงบัญชีด้านรับ จัดท าบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  โดยการใช้โปรแกรมบัญชีเกณฑ์คงค้างในระบบคอมพิวเตอร์ 
      5.2  จัดท ารายงานทางด้านบัญชีเพ่ือจัดส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดส่ง
รายงานทางบัญชีในระบบ GFMIS ต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี 
      5.3  ติดต่อ ประสานงาน เร่งรัดติดตามทวงใบส าคัญจากเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง  และรวบรวม
หลักฐานและใบส าคัญประกอบงบเดือน  เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   
      5.4  จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ใบส าคัญ  เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี  
ตรวจสอบ 

  5.5  เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค งบด าเนินงาน ทุกแผนงาน / งาน 
      5.6  จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทุกประเภท ทุกรายการและจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่
เบิกจ่ายต่อไป  และลงรับหนังสือทุกประเภทของกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ และหนังสือเวียนจาก
กลุ่มต่างๆ 
      5.7  ควบคุมเงินงบประมาณประจ าปีทุกแผนงาน / งาน / โครงการ และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
      5.8  จัดท ารายงานเงินประจ างวดส่วนจังหวัด เพื่อรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  5.9  จัดท าทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน 
      5.10  รับ ส่ง เงินสด  เงินฝาก ถอนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  เมื่อมีผู้น าเงินมาส่งใช้  เช่น กรณีเงิน
เบิกเกินส่งคืน  เงินรายได้แผ่นดิน  เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจัดเก็บ เงินบูรณะทรัพย์สิน  เป็นต้น และ
น าเข้าสู่ระบบ GFMIS   
      5.11  ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน  ทุกแผนงาน / 
งาน / โครงการ  

         5.12  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับโรงเรียนเอกชน เงินงบประมาณเบิกแทนกัน  โดย
ผ่านเครื่องในระบบ GFMIS 
         5.13  ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 

     5.14  ปฏิบัติงานแทนนางสายไหม  แก้วขาว  กรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     5.15  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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6.  นำงสำยไหม  แก้วขาว  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
        6.1  เบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจ า  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 1- 8  และลูกจ้างประจ า  เงินค่าตอบแทนเทียบเท่าเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการ  เงินค่าตอบแทนวิทยะฐานะของข้าราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3   
        6.2  ท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
        6.3  เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานราชการ ในงบ
บุคลากร  
        6.4  ท าหน้าที่ในการเก็บรักษา Smartcard และรับมอบอ านาจในการขอเบิก  สั่งจ่าย  รับและน าส่ง
เงินในเครื่อง Terminal ระบบ GFMIS   
        6.5  เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  และข้าราชการบ านาญ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
        6.6  รับรองการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน)  ของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า และ
ข้าราชการบ านาญ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
        6.7  เบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

    6.8  จัดท าทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน 
        6.9  ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 

    6.10  ปฏิบัติงานแทนนางศศิกัญญา  วงศ์แสน  กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    6.11  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
7.  นำงองัสนำ  ศรีประเสริฐ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 

 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 อัตราจ้างครูท าหน้าที่ธุรการ(ครู
ธุรการ)โครงการคืนครูให้นักเรียน 

        7.5 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

ขาดแคลนครู 

        7.6 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม อัตราจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

    7.7 น าส่งเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างในสังกัด ให้ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุร ี

        7.8  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในงบด าเนินงาน  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

        7.9  จัดท าทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายทุกรายการที่รับผิดชอบ  

        7.10  ด าเนินการส ารวจความต้องการการใช้ใบเสร็จรับเงิน  และการรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน  เพื่อรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       7.11  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในงบด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  และท า PO  ท า
ข้อมูลผู้ขาย  โดยผ่านเครื่องในระบบ GFMIS   

      7.12 ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP ของโรงเรียนในสังกัด 
   7.13  จัดท าบัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

 7.14  ติดต่อประสานงานกับคลังจังหวัด ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
รับเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันตามก าหนด 

      7.15  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 

 

1.  นางศิริพร  สิทธิประการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจ  พิจารณา  กลั่นกรองงาน  เสนอความเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานในกลุ่ม  ดังนี้ 

1.  งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ด้านอาคารสถานที่  บุคลากร  งบประมาณ (ทุน) ในการบริหารงาน 
     ด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  ด้านวิชาการ  ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา 
2.  การจัดท าแผนการรับนักเรียนประจ าปี 
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3.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.  การจัดท าแผนการประกันคุณภาพภายใน  ภายนอกสถานศึกษา 
5.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของทุกปี 
6.  การจัดท ารายงานประจ าเดือนของสถานศึกษา 
7.  การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8.  งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
9.  งานส่งเสริมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 
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.  งานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี  และรายงานการปฏิบัติงานกลุ่มประจ าปี 
19.  งานพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
20.  การประชุมประจ าเดือน  ประชุม  อบรม  สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน 
21.  การจัดศูนย์วิชาการ  เครือข่ายศูนย์  เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานบุคคล 
22.  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์  เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน 
23.  งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ 
24.  การจัดท าแผนการเบิก  จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล  ตามระบบ  PSIS 
25.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล  ประจ าเดือน  ตามระบบ  SP48 
26.  การรายงานการเบิก  จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน 
27.  การจัดท าแผนขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
28.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2  นำงเทียมใจ  ทองแก้ว  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
 1.  งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 
 2.  การมอบอ านาจและแต่งตั้ง  เปลี่ยนแปลงผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
 3.  การขอจัดท าตราสารของสถานศึกษาเอกชน  เปลี่ยนแปลง  แก้ไขตราสารของโรงเรียน 
 4.  การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา  ให้เป็นผู้จัดการ  (กรณีจัดตั้งโรงเรียน) 
 5.  การโอนกิจการ  ขอยกเลิกกิจการ  การขอรับรองสภาพสถานศึกษาของนักเรียน 
 6.  การขอย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษาเอกชน  การรื้อถอนอาคารเรียน 
 7.  การขอขยายชั้นเรียน  และหรือเพ่ิมหลักสูตรเพ่ิมเติม 
 8.  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด  ปิดท าการสอน 
 9.  การขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร  ขอใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 10.  การขอใช้ตราโรงเรียน  ขอใช้ประกาศนียบัตร 
 11.  การขออนุญาตใช้เครื่องแบบ  นักเรียน-นักศึกษาของโรงเรียน 
 12.  การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเอกชน  และการขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 13.  การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ  การขอเป็นครูและบรรจุครูชาวต่างประเทศ  กรณี              
        ชาวต่างประเทศพ านักประเทศไทย  และถือหนังสือเดินทางได้รับการลงตรวจตราประเภท     

      Non-Immigrant 
 14.  การพานักเรียน  นักศึกษา  ไปนอกสถานศึกษา  ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 15.  การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้รับใบอนุญาตและครูโรงเรียนเอกชน 
 16.  การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษา 
 17.  การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษา 
 18.  การประชุมประจ าเดือน  ประชุม  อบรม  สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน 
 19.  การจัดท าแผนการประกันคุณภาพภายใน  ภายนอกสถานศึกษา 
 20.  งานคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเอกชน / คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 21.  การตรวจ  ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล  และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 22.  การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 
 23.  การขอเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน 
 24.  การเทียบความรู้  วุฒิจากสถานศึกษานานาชาติ 
 25.  การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  1  และ  2 
 26.  การจัดท าทะเบียนคุมการเบิก  จ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ  ประเภท  1  และ  2 
 27.  การส่งเสริมสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน 
 28.  การจัดท าทะเบียน  ตรวจสอบการขอแต่งตั้งและถอดถอนครูไทย  ครูต่างประเทศ 
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 29.  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                 คนที่  1 
 30.  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  นำงสำววัชรี  รื่นภำคตะยะ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
ด้านการอุดหนุน  กองทุนสวัสดิการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
 1.  งานส่งเสริมและด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
 2.  การขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท 
 3.  การออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้แก่ครูผู้ขอใช้สิทธิ 
 4.  การเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 5.  การเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
 6.  การเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร 
 7.  การจัดท าแผนการเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท  ตามระบบ  PSIS 
 8.  การรายงานการเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9.  การประชุมประจ าเดือน  ประชุม  อบรม  สัมมนาของสถานศึกษาเอกชน 
 10.  การจัดท าทะเบียนคุมการเบิก  จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท 
 11.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณสวัสดิการทุกประเภท 
 12.  การโอนเงินสวัสดิการทุกประเภท  ตาม  Program  Transfer 
 13.  การจัดท าทะเบียนคุมประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 14.  การจัดท าแผนขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
 15.  การจัดท าแผนขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
 16.  การเบิก  จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
 17.  การเบิก  จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
 18.  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
 19.  การขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ 
 20.  การเบิก  จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ 
 21.  การขออนุมัติงบประมาณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน 
 22.  การเบิก  จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน 
 23.  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                คนที่  2 
 24.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

1.  นำงสำวจินดำ  ถวิลหำ    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 66 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1. วางแผนเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ส าหรับการตรวจสอบภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล 
การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ 

3.  งานตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

4.  งานตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และนโยบายของรัฐ 
รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และ
โรงเรียนในสังกัด 
             5.  งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             6.  งานตรวจสอบกรณีพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
             7.  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนด 

         8.  งานตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต 

             9.  งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 
           10.   งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  
   11.  ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสด
และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียน
ในสังกัด 
           12.  เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ  
ของทางราชการ 
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 13.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี 
 14.  ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียน และหน่วยงาน/ กลุ่มงาน อ่ืน ๆ 
          15.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
          16.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. นำงสำวกิ่งแก้ว  เจนจิรวัฒนำ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 67 

      มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  รับ – ส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
      2.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน 
      3.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล 

การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ 
          4.  งานตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
          5.  งานตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และนโยบายของรัฐ 
รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และ
โรงเรียนในสังกัด 

      6.  งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      7.  งานตรวจสอบกรณีพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
      8.  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนด 

          9.  งานตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต 
         10.  งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 

     11.  งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  
         12.  ส่งเสริม สนับสนนุ แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียน
ในสังกัด 
       13.  เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ  
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ของทางราชการ 
       14.  ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียน และหน่วยงาน/ กลุ่มงาน อ่ืน ๆ 
      15.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
      16.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
                 ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 

วีรพงศ์  เดชบุญ 

(นายวีระพงศ์  เดชบุญ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

 

 


