
 

 
 
       
 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

ที่  573  / 2556 
เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

********************************************** 
         ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 3 ที่ 78/2555  ลงวันที่ 27  กุมภำพันธ์ 
2555  เรื่อง ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี 
เขต 3  นั้น  
        เนื่องจำกปัจจุบัน  มีข้ำรำชกำรในกลุ่มนโยบำยและแผน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ย้ำยและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ จ ำนวนหลำยรำย จึงท ำให้ค ำสั่งก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรไม่
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
34 และ มำตรำ 37  และมำตรำ 45  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2546  มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  
ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตประถมศึกษำ พ.ศ. 
2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553  จึงขอแก้ไขค ำสั่งดังกล่ำวเฉพำะกลุ่ม  และก ำหนดหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร  ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

1)  นายสมพงษ์  บุหงาเกษมสุข  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 
อ.38  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ควบคุม ก ำกับ 
ดูแล กลั่นกรอง ติดตำมผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน โดยควบคุมดูแลติดตำมงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. งำนธุรกำร 
2. กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
5. กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
6. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 



2 
2)   น.ส.เฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ อ.39  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

                     1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 1  
                     2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
                     3. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 

         3.1 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ. 
                    3.1.1  จัดท ำแผนก ำกับ ติดตำม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และงำนนโยบำย 
                               ทุกระดับ 
           3.1.2   จัดท ำเครื่องมือก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
           3.1.3   ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
                                (Annual Report)  
     3.2 ติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                 

          และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
           3.2.1   ประสำนแผนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศและตรวจรำชกำร สพป. 
           3.2.2   จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
                               และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
          4.  งำนประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ. / แผนกลยุทธ์ สพป. / 
               แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สพป.) 
    4.1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ สพฐ. 
    4.2  ประเมินผลแผนกลยุทธ์ สพป. 
    4.3  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สพป. 
          5.  งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สพป. 
    5.1  จัดท ำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินและรำยงำน ให้เหมำะสม 
                    สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
    5.2  วิจัยและพัฒนำระบบติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
    5.3  เผยแพร่ระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
          6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
3)  นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ.41  
 มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 2  
2. ปฏิบัตหิน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
3. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

  3.1  วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.1  วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ระดับชำติกระทรวงศึกษำธิกำร  
                               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2   ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 



3 
     3)  นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร (ต่อ) 

3.1.2   ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
           กำรศึกษำ 

  3.1.3   วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                                กำรศึกษำ   และสถำนศึกษำ 
  3.1.4   ศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยแผนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.5    จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท  
                                สภำพแวดล้อม และควำมต้องกำรของชุมชน เสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่ 
                                กำรศึกษำ (กพท.) พิจำรณำ 
                     3.1.6   จัดท ำนโยบำย จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                                กำรศึกษำ  

  3.2   ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำนโยบำยจุดเน้น ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
          กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  

      3.2.1    สนับสนุนกำรน ำนโยบำย จุดเน้นไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
             และสถำนศึกษำ  
      3.2.2    เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
        4. งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   4.1   กำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
  4.1.1  ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.1.2  ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  4.2    กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  4.2.1  ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์ (Goal) ของ 
                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4.2.2 ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.2.3 ก ำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ ์(Outcomes) และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

                 (Key performance Indicators : KPIs) และกรอบแผนงำน/โครงกำร (Initiative) 
        4.2.4 น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ 
                            คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) 
  4.2.5 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4.2.6 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       5. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  5.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
  5.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน 
                คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

5.1.2 ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือปรับแผนงำน/งำน/ 
        โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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     3)  นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร (ต่อ) 

5.1.3 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.1.4 จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

5.1.5 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่  
       กำรศึกษำ 

 5.2 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  5.2.1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 

5.2.2 ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
  5.2.3 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
     6. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 6.1 กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัด 
  6.1.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และ   
                              บูรณำกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด 
 6.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6.2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสนอ  
         ต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
6.2.2 คณะกรรมกำรกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำ ระดับ 
         กระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

  6.2.3 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของของจังหวัด แล้วน ำเสนอต่อ 
                              คณะกรรมกำรกลุ่มจังหวัด 

6.2.4 คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรฯ  
        ด ำเนินกำร ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 6.3 กำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 
           6.3.1  ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

  7. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 7.1 กำรจัดตั้งสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 7.2 กำรยุบรวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

7.3 กำรรับและโอนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  7.3.1 ศึกษำระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้ง ยุบรวม เลิก กำร  
                              ขยำยชั้นเรียน รับและโอนสถำนศึกษำ 
  7.3.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำร 
                              เข้ำถึง บริกำรกำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 
  7.3.3 จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
                              เสนอขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) 
  7.3.4 น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  
                              ขยำยชั้นเรียน   รับและโอนสถำนศึกษำ  
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 3)  นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร (ต่อ) 

7.3.5 ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ขยำยชั้นเรียน กำรรับและกำรโอนสถำนศึกษำ 
                               ในเขตพ้ืนทีกำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
4)  นางจุฬาภรณ์  ทัศพร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ.42 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 3  
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
3. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณ งบลงทุน ดังนี้ 

3.1 ค่ำครุภัณฑ์  
3.2 ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
3.3 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
3.4 กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย 

4. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณงบด ำเนินงำน  ดังนี้  
     4.1 ค่ำติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ 

4.2 เงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 
4.3 ค่ำสำธำรณูปโภค 
4.4 ค่ำวัสดุ 
4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
4.6 งบประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5. งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 
6. จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 
7.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5)  นางส าอาง  ชาญพนา  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ.43 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 4  
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3. จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Center) 
4. จัดท ำข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-obec) 
5. จัดท ำข้อมูลครุภัณฑ์ (Data Center) 
6. จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนสถำนศึกษำ (OBEC) 
7. จัดท ำข้อมูลภูมิศำสตร์ (GIS) 
8. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของจังหวัดชลบุรี 
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5)  นางส าอาง  ชาญพนา  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร (ต่อ) 
9.   จัดท ำข้อมูล School Mapping 
10. จัดท ำข้อมูลอื่น ๆ ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
11. กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
12. รูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     และสถำนศึกษำ 
13. กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
14. กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
15. กำรน ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
16. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
6)  นางอรทัย  ลีลา  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ.44 
มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 6  
2. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
3. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรร กำรบริหำรงบประมำณ และรำยงำน งบบุคลำกร ดังนี้ 

     3.1 ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำว 
3.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 

4. งำนวิเครำะห์กำรจัดสรร และรำยงำนงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
4.1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
4.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
4.3 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน 

5. งำนวิเครำะห์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง ดังนี้ 
5.1 เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร 
5.2 เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ 
5.3 เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
5.4 ประสบอุบัติภัย 

6. งำนวิเครำะห์กำรจัดตั้ง จัดสรรและรำยงำนงบประมำณ งบด ำเนินงำน ดังนี้ 
6.1 ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำว 
6.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
6.3 ค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
6.4 ค่ำตอบแทนจ้ำงครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
6.5 ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนแทนครู (ครูธุรกำร) 
6.6 ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรับ-สง่นักเรียน กรณียุบ / เลิกล้มโรงเรียนขนำดเล็ก 

7. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์งบประมำณตำมนโยบำยจังหวัด สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6)  นางอรทัย  ลีลา  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
8. กำรของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
9. งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 
10. จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 
11.กำรบริหำรจัดกำรเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
11. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
7) นางจีระภา  ยิ้มศิลป์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ต ำแหน่งเลขที่ 40 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ล ำดับที่ 5  
2. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
3. กำรควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน 
4. รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่ 
    กำรศึกษำ 
5. ประสำน จัดประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. แจ้งมติคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 
7. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (โปรแกรม ARS) 
8. ค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
9. กำรรำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ( GPP) 
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
 

1) นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 48 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1.มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ควบคุม ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม โดยควบคุมดูแล
และติดตำมงำนต่ำงๆดังนี้ 
        1.1 งำนธรุกำร 
        1.2 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ  
               กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
        1.3 งำนส่งเสริม  สนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถำบัน 
              ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
       1.4 งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย 
              และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       1.5 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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1) นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ (ต่อ) 
       1.6  งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ  เนตรนำรี ยุวกำชำด  
              ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ     
              เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
        1.7 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
        1.8 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
        1.9 งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมกำรป้องกันแก้ไขและ 
              คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        1.10 งำนวิเทศสัมพันธ์ 
        1.11 งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
        1.12 งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
        1.13 งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
2) นางวณิชยา  อุ่นเรือน  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 49 มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
1. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบ และ 
    กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

1.1 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
1.1.1 งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ 
         ระดับกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
1.1.2 กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล  
1.1.3 กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์  
1.1.4 กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่พิเศษ  
1.1.5 กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน  
1.1.6 งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 
         - กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ  
         - กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ  
         - กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้  
         - กำรซื้อแบบพิมพ์  

           1.2 กำรศึกษำนอกระบบ 
1.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และ   
         กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 
 
 



9 
2) นางวณิชยา  อุ่นเรือน  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร (ต่อ) 
2. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
     สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
           2.1 งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรสถำน  
                  ศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

3. งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ 
             3.1 งำนส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
             4.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
             4.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 
5. ปฏิบัติงำนแทนนำงสุกัญญำ  โง้วเจริญ กรณีท่ีนำงสุกัญญำ โง้วเจริญ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
6. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
3) นางสุกัญญา  โง้วเจริญ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 51 
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
1. งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
              1.1 งำนกำรจัดศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

1.1.1 งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ 
         พระเจ้ำอยู่หัวและของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 

               1.2 งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1.2.1 งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.)  
1.2.2 งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.)  
1.2.3 งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน 

2. ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง 
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
2.2 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
2.3 กำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.4 กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
3.1 งำนวิเทศสัมพันธ์ 
3.2 งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 

4. ปฏิบัติงำนแทนนำงวณิชยำ  อุ่นเรือน กรณีท่ีนำงวณิชยำ อุ่นเรือน  ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  คนที่ 2 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4)  นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์    ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต าแหน่งเลขท่ี อ 55 
 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1.  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
2.  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
     2.1 งำนทุนกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
     2.2 งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
     2.3 งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 
3. งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
     3.1  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น   ดนตรี   กำรแสดงนำฏศิลป์   
            กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ  กำรอ่ำน  เขียนหนังสือ  ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ 
     3.2  กำรบริหำรส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือกำรท่องเที่ยว 

3.3  กำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
     3.4  กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ           
4. ประสำน ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    - เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
      ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 5. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงมำตรกำรในกำรป้องกันให้ทันต่อเหตุกำรณ์อยู่เสมอ 
 7. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำน 
    ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8. ปฏิบัติงำนแทน นำงสำววชัรี  ชำยศรี  กรณีท่ีนำงสำววัชรีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 9. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คนที่ 3 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
5. นางสาววัชรี  ชายศรี  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี อ50 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำร
นักเรียนอื่นๆ 
      1.1 งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 

1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นคุณค่ำและควำมจ ำเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
1.1.2 ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหำและ 
สนับสนุนกำรศึกษำของนักเรียน 
1.1.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ 

   1.1.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียน โดยอำศัยกำรให้ค ำปรึกษำ 
รำยบุคคล เช่น กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษำ Youth Counselor (YC) กำรจัดหำพ้ืนที่ให้เด็กและเยำวชนท ำ
กิจกรรมควำมดี 
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5. นางสาววัชรี  ชายศรี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (ต่อ) 

1.1.5 สนับสนุนกำรท ำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน 
     1.2 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 

1.2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำ บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญเก่ียวกับงำนส่งเสริมสุขภำพ 
         อนำมัยของนักเรียน 
1.2.2  ส่งเสริมประสำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โครงกำรอำหำรปลอดภัย(อ.ย.น้อย) โครงกำร 
เด็กไทยท ำได้ โครงกำรเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงกำรฟันสวยยิ้มใส โครงกำรมือสะอำดปรำศจำกโรค 
โครงกำรควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงกำรส้วมสุขสันต์ เป็นต้น 
 1.2.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้ำระวังติดตำมดูแลภำวะ 
โภชนำกำรและสุขำภิบำลรวมถึงกำรสนับสนุนป้องกันโรคระบำด โรคติดต่อที่ร้ำยแรง และกำรจัดหำ 
อุปกรณ์แก่ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

1.2.4 ประเมิน ติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
    1.3 งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

1.3.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 
1.3.2 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำ เพ่ือ 
         เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ 
1.3.3 ประสำนงำน สนับสนุนกำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิดต่ำง ๆ 
        เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
1.3.4 ส่งเสริมกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ และสนำมกีฬำเพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 
1.3.5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์ 
         ศิลปะ กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ 

    1.4 งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร 
 1.4.1 ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
                    และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำร  
                    ฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม กิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถำนศึกษำ  
                    กลุ่มโรงเรียนเครือข่ำย เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัด ภำค และระดับชำติ เป็นต้น 
 1.4.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
                    และนักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรอบรม ประชุมสัมมนำ อบรมทักษะเฉพำะวิชำ ในหน่วยงำน 
                    ทุกระดับ 
 1.4.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงำนทุกระดับ 
           1.4.4 สนับสนุนให้กิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนในกำรส่งเสริม 
                    ภำวะผู้น ำ ทักษะป้องกันตัว กำรช่วยเหลือสังคม และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
 1.4.5 ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ในฐำนะเลขำนุกำรกำร 
                   ด ำเนินงำนลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1.4.6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด เช่น กำรจัดท ำทะเบียน 
                   เป็นต้น 
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  1.4.7 ส่งเสริมให้มีกำรจัดสอบและประเมินวิชำพิเศษ ลูกเสือ และยุวกำชำด 
  1.4.8 ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือ สรรเสรญิ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ 
                     สมนำคุณ 
  1.4.9 ด ำเนินกำรจัดเก็บเงินบ ำรุงกิจกำรลูกเสือตำมแนวทำง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1.4.10 กำรประชุมสัมมนำผู้น ำ ผู้บริหำร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ กำรประสำนงำน กำร 
                      สนับสนุนกำรฝึกอบรม กำรชุมนุมลูกเสือชำวบ้ำน ระดบัอ ำเภอ จังหวัด และระดับชำติ 
  1.4.11 กำรจัดตั้งกองพันนักศึกษำวิชำทหำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมพร้อม 
 1.5 งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
  1.5.1  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดกิจกรรม ประชำธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่ง 

           เรียนรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยของนักเรียน 
1.5.2   สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 

          1.5.3   สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำกรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของ 
                     นักเรียน  นกัศึกษำ 
 1.5.4  ส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดท ำโครงกำร เด็กและเยำวชนดีเด่น 
 1.6 งำนสภำนักเรียน ส่งเสรมิ พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน เด็ก และเยำวชนในสถำนศึกษำ 

1.6.1 ก ำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงำนในสังกัด 
1.6.2 ก ำหนดโครงกำร กิจกรรม แจ้งหน่วยงำนในทุกระดับ โรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.6.3 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดกิจกรรม 
1.6.4 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมที่ก ำหนด 

         - กำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับโรงเรียน 
         - กำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         - กำรประชุมสภำนักเรียน ระดับเขต 
         - กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของหน่วยงำนใน/นอกจังหวัด 
         - กำรประชุมสมัชชำเยำวชนระดับจังหวัด ระดับชำติ 
1.6.5 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม 

           1.6.6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
1.7 งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 

1.7.1 ศึกษำวิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
1.7.2 รวบรวมและเผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้องให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
1.7.3 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน เพ่ือติดตำมสนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจำกกำรถูกละเมิด 
1.7.4 ติดตำม วิเครำะห์ผล ดูแลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 
1.7.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

2. งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
2.1.1 ส ำรวจจัดท ำทะเบียนแหล่งกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2.1.2 จัดท ำเอกสำรสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2.1.3 ด ำเนินกำรประสำนกำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ 
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5. นางสาววัชรี  ชายศรี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (ต่อ) 

2.1.4 ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
2.1.5 สรุปและรำยงำนผล 

3. ปฏิบัติงำนแทนนำงยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์  กรณีที่นำงยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
                 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2556 

สั่ง  ณ  วันที่  26 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ. 2556 

 
 (นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 
 


