


 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ที่  143 / 2561 

เรื่อง  การมอบหมายงานในหน้าที่ 
---------------------------------------------------------- 

 

  ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้ออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการและลูกจ้าง ที่  442/2560  สั่ง ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  2560  นั้น 
 

  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานของบุคลากรและลูกจ้าง  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นผลดีต่อ 
ทางราชการ  จึงขอแก้ไขค าสั่ง ที่  442/2560  สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2560  ในส่วนของกลุ่มอ านวยการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้  นอกนั้นคงเดิม 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
         สั่ง  ณ  วันที่   23   เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

    หน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีรายละเอียด  
ของกระบวนงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์บทบาท  อ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญ              
5  ประการ  ซึ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชีและระบบดูแลทรัพย์สิน  การตรวจสอบ
การด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  การประเมินการบริหาร  
ความเสี่ยง  การด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  และการปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า                
โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

นางภวิสร์ภร  พิมพ์แสนศรี  ต าแหน่งเลขที่ อ.56  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 

     1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความช านาญงานสูง
มากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
     1.1  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  
การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  การด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือ
กระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  การด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงและการด าเนินงานอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 
     1.2  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 
     1.3  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานและงานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  นโยบายและให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.4  ให้ข้อสังเกต  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การปรับปรุง  การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้ดีขึ้น 
    1.5  จัดท ากฎบัตร  แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนตรวจสอบประจ าปีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
    1.6  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด 
     1.7  รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด 
    1.8  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
    1.9  ควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
   2. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  ซึ่งต้องก ากับ  แนะน า  การปฏิบัติงาน 
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 



 

    2.1 ตรวจสอบ  วิเคราะห์  ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  โดยมีภารกิจงาน 
ตรวจสอบภายใน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และระดับสถานศึกษา  มีขอบเขตงาน 
ตรวจสอบ  ดังนี้ 
     1)  ประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง  การปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 
ของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสถานศึกษา 
             งานวางแผนการตรวจสอบภายใน  ได้แก่  การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement  
Plan)  เสนอให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบ  และก าหนด
เครื่องมือกระดาษท าการที่จ าเป็นใช้ในการตรวจสอบ 
      2)  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  แผนปฏิบตัิ 
ราชการประจ าปี  แผนพัฒนาการศึกษา  นโยบายของรัฐและนโยบาย สพฐ. /รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการ 
สาธารณะ 
      3)  ตรวจสอบการบริหารงานการเงินการบัญชี  และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) 
      4)  ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
      5)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 
       6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายที่ก าหนด   
      7)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ 
ของการด าเนินงาน 
     8)  ตรวจสอบสารสนเทศ  รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล 
      9)  ตรวจสอบการบริหารงาน  ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม 
การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจ 
      10)  ตรวจสอบพิเศษ  ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
    2.2  งานให้ค าปรึกษา      
      1)  ด้านการควบคุมภายใน  บริหารความเสี่ยง  การก ากับดูแลที่ดี 
       2)  ด้านการบัญชี  การเงิน  การดูแลทรัพย์สินและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     2.3  สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ และติดตามผลการด าเนินงาน     
    2.4  จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ  
เพ่ือการตรวจสอบ  การวางแผนและการจัดการความรู้ 

 
    3. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารการตรวจสอบ  ซึ่งต้องก ากับ  แนะน า  การปฏิบัติงาน 
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง 
ในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย  ซึ่งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
      3.1  งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
       1)  จัดท าโครงการตรวจสอบประจ าปีของ หน่วยตรวจสอบภายใน 
       2)  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement  Plan)  เสนอให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ 
ภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบ 
       3)  ก าหนดเครื่องมือกระดาษท าการที่จ าเป็นใช้ในการตรวจสอบ 



 

     3.2  งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
       1)  ประเมินตนเอง (Self Assessment)    
       2)  ส ารวจหรือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ 
       3)  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก   
    3.3  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  โดยมีภารกิจงาน 
ตรวจสอบภายใน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และระดับสถานศึกษา  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.4  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  แผนปฏบิัติ 
ราชการประจ าปี  แผนพัฒนาการศึกษา  นโยบายของรัฐและนโยบาย สพฐ. /รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการ 
สาธารณะ 
    3.5  ตรวจสอบพิเศษ  ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3.6  สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ และติดตามผลการด าเนินงาน     
   4.  ปฏิบัติงานธุรการและสารสนเทศ 
     4.1  ควบคุมการรับและน าส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบ 
ของทางราชการ 
     4.2  ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ 
     4.3  จัดท ารายงานการอนุญาตไปราชการของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน 
    4.4  ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ 
     4.5  ท าหน้าที่เบิก-จ่ายวัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 ตามกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549 ก าหนดให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
เป็นวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดมาตรฐานความรู้ 
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
            เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งตามบทบาทหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศการศึกษา ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงก าหนด บทบาทหน้าที่ และภาระงานศึกษานิเทศก์ในการรับผิดชอบส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดังนี้ 
  

 1. คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
    1.1 นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผู้อ านวยการ สพม.26                 ประธานที่ปรึกษา 
    1.2 นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม รองผู้อ านวยการ สพม. 26   รองประธานที่ปรึกษา          
    1.3 นายทองสุข  มาตย์ค ามี รองผู้อ านวยการ สพม. 26            รองประธานที่ปรึกษา
    1.4 นางเบญจมาศ ฦาชา รองผู้อ านวยการ สพม. 26   รองประธานที่ปรึกษา 
   มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ  
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มฝ่าย 
 

 2. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ประกอบด้วย 
  2.1 นางนวพรรดิ์  นามพุทธา   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  2.2. นายไวรัช  ตะวัน   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
   มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักการแนวปฏิบัติ ทันก าหนดเวลา เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการด าเนินการ และการตรวจสอบความถูกต้องของการเสนองานต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 
 3. มอบหมายการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 

 

 3.1 นางนวพรรดิ์  นามพุทธา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบภาระงาน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
  3.1.1 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 



   
 

   และนิเทศการศึกษา 
  3.1.2 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
    1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    5) งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.1.3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.1.4 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม 
  3.1.5 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการรักการอ่าน 
  3.1.6 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการห้องสมุดมีชีวิต 
   3.1.7 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล 
  3.1.8 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 4, 5, และ 6 
  3.1.9 งานประกวดคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร  ครู และบุคลากรอ่ืน ที่มีผลการ
พัฒนายอดเยี่ยม 
  3.1.10 งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัด สมป.สพฐ.  
  3.1.11 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.1.12 งานนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ นอกจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว 

 3.1.13 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 3.1.14 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

 3.2 นายไวรัช  ตะวัน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบภาระงาน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 3.2.1 หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     1) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
     2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   
     3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  3.2.2 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.2.3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
  3.2.4 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  3.2.5 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 
  3.2.6 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการคุณธรรม สพฐ. 
  3.2.7 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.2.8 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการ “การเรียนรู้สู่อาเซียน” 
 3.2.9 โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning 
  3.2.10 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1, 2 และ 3 



   
 

 3.2.11 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.12 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 3.2.13 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

 3.3 นางเอมอร  จันทนนตรี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบภาระงาน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 3.3.1 หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

  1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับโรงเรียน    

  3.3.2 งานทดสอบการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ (O-NET) และระดับ 
นานาชาติ (PISA) 
 3.3.3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.3.4 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนโครงการโรงเรียนอัจริยจรรยา 
 3.3.5 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนโครงการ “การเรียนการสอน STEM ศึกษา” 
 3.3.6 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 4, 5, และ 6 
 3.3.7 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน 
 3.3.9 ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3.3.10 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.3.11 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

  3.3.12 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

      3.4 นายอภิชาต  เข็มพิลา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบภาระงาน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 3.4.1 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้    
 1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.4.2 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
  3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสถานศึกษา 
  4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.4.3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.4.4 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 



   
 

 3.4.5 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล 
 3.4.6 ส่งเสริมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 
 3.4.7 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
 3.4.8 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนโครงการ การเรียนการสอน STEM ศึกษา 
 3.4.9 โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
 3.4.10 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1, 2 และ 3 
 3.4.11 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.4.12 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 3.4.13 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

      3.5 นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบภาระงาน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
      3.5.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             1) งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.5.2 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3.5.3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ี 2 
 3.5.4 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.5.5 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการทักษะชีวิต/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 3.5.6 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการ DLIT    
 3.5.7 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนโครงการ “การเรียนการสอน STEM ศึกษา” 
 3.5.8 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 4, 5, และ 6 
 3.5.9 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการห้องสมุดมีชีวิต และศูนย์การเรียนรู้ของ สพม.26 
 3.5.10 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
 3.5.11 ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนปลอดขยะ”  
 3.5.12 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 3.5.14 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 3.5.15 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

 3.6  นางสาวเสน่หา  กางโหลน เจ้าหน้าที่งานธุรการ   
  มีหน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาระงาน
รับผิดชอบ ดังนี้  
  3.6.1 งานรับ/ส่งหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.26 
 3.6.2 งานทะเบียนคุมหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 3.6.3 งานยืม/คืนหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 3.6.4 งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.26 
 3.6.5 ประสานงานระหว่างกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 



   
 

 3.6.6 จัดเก็บเอกสารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.26 
 3.6.7 งานนโยบายอื่นที่เก่ียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 3.6.8 งานพัสดุกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.6.9 จดัท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 3.6.10 รายงานการติดตามผลการพัฒนาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.6.11 รายงานการติดตามการควบคุมภายใน     
 3.6.12 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร
การเงิน  งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารงานสินทรัพย์  การให้ค าปรึกษาสถานศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์  และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
1. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ต าแหน่งเลขที่ อ 1  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ         

     ปฏิบัติงานให้หน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ  ท าหน้าที่วิเคราะห์  วางแผน  ก าหนดนโยบาย  การจัดการ  ก ากับ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชา  
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานในสายงาน  ก่อน
เสนอผู้บังคบับัญชา  ที่มีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องตัดสินใจในงานที่ต้องใช้ความช านาญการและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ควบคุม ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา แนะน า  ปรับปรุง  งานบริหารการเงิน  งาน
บริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารงานสินทรัพย์  รวมทั้งติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม   

2. ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์   

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงงานภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ศึกษาวิเคราะห์  รายงาน  ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน งานบริหารการเงิน  งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งาน

บริหารงานสินทรัพย์  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
7. ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ 
8. แจ้งการอนุมัติเงินประจ างวดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. รายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก-จ่าย  เงินงบประมาณให้เป็นไปตามก าหนด 
10. ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ทุกกรณี   
11. จัดท าเรื่องรับบริจาคท่ีดินจากเอกชน 
12. ด าเนินการเกี่ยวกับเงินบูรณะทรัพย์สิน 
13. ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
14. ด าเนินการเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด 
15. ด าเนินการประมูลขายอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขออนุญาตรื้อถอน 
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นางสาวสุภัทรา  แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ปฏิบัติ 



หน้าที่แทนล าดับที่ 1  และ นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนล าดับที่ 2 
งานบริหารงานบัญชี 

2. นางสาวสุภัทรา  แสงลุน  ต าแหน่งเลขท่ี อ 11  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี  

      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบัญชี  ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์
สูงมาก  เกี่ยวกับงานวิชาการทางบัญชี  ที่มีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องควบคุม ก ากับ ดูแล  
ตรวจสอบอ านวยความสะดวกหรือแนะน างานแก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์  กลั่นกรองงาน  วางแผนงานกลุ่มงานบริหารงานบัญชี  ตามหลักการและ
นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน 

2. สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแลก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่ม
งาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติของทางราชการ 

3. ติดตาม  สังเกต  การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินทดรอง ของหน่วยงานในสังกัด  
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

4. วิเคราะห์  จัดท า ตรวจสอบความถูกต้อง  ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชี
และทะเบียนต่างๆ กับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ในระบบ GFMIS  ให้ถูกต้องและให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

5. ตรวจสอบรวบรวม  จัดท าหนังสือแจ้งสรรพากรเขตพ้ืนที่  กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ  ไม่ส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ด าเนินการ จัดท า เบิกจ่าย เงินข้าราชการผู้รับบ าเหน็จ บ านาญ  ทุกกรณี 
7. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ  3  เดือน   
8.  ตรวจสอบ จัดท ารายละเอียดการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
9. เบิกเงิน กบข./กสจ. กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ าเสียชีวิต 
10. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
11. ออกใบเสร็จรับเงิน น าเงินส่งคลัง  ประสานคลังจังหวัดและธนาคาร  ให้จัดส่งหลักฐานการ

รับส่งเงิน  เป็นประจ าทุกวันที่มีการรับส่งเงิน 
12. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค  โอนเงิน  ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ  จัดส่งหลักฐานการจ่าย  

เป็นประจ าทุกวันที่มีการจ่าย 
13. ด าเนินการเรื่องเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยเงินทดรองราชการ พ.ศ.  2547 
14. ยื่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เก็บใบเสรจ็รับเงินจากร้านค้า กรณีจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ 
15. ออกใบเสร็จรับเงินทดรองราชการ   
16. จัดเก็บฎีกา จัดเก็บหลักฐานทางการเงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ 
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นางสาววรรณภา  จันทวัติ  ปฏิบัติหน้าที่แทน  

 



3. นางสาววรรณภา  จันทวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติงาน 
ที่มีความช านาญและประสบการณ์มาก เกี่ยวกับงานวิชาการบัญชี  ที่มีลักษณะยากมาก   ซึ่งต้องควบคุม 
ก ากับ ดูแล  แก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 
 1. จัดท าบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูลรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS 
 2. ช่วยปฏิบัติงาน ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลางของ
ส่วนราชการตามตัวชี้วัด 
 3. จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณทุกบัญชี 
 4. วิเคราะห์ จัดท า งบกระทดยอด งบพิสูจน์ยอด สรุปรายการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ให้
ถูกต้อง 
และให้เกิดประสิทธิภาพ รายงานผู้บังคับบัญชา 
 5. จัดท าทะเบียนคุมเงินงวด และตัดจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นงบกลาง 
  6. ตรวจสอบ สอบทาน ความถูกต้อง รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมย่อย ไว้ด้านบน
หน้างบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายทุกงบ ทุกหมวดรายจ่าย ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้เบิกเข้าระบบเพื่อ
เบิกจ่าย 
 7. จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าวัน ประจ าเดือน ตามระบบ แนวทางท่ีส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า ตามประเภทของการรายงานที่แนวทางก าหนด 
 8. ศึกษาวิเคราะห์ รายงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้ผู้
บังคับ 
บัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 9. ติดตาม สังเกต การด าเนินการเบิกจ่ายเงินทดรอง เงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด 
รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 
 10. วิเคราะห์ จัดท า ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชี
และทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพ 
 11. ตรวจสอบเงินสดคงเหลือระจ าวันในระบบ GFMIS  กบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 12. จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี 
 13. จัดท า เรียกรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ตามแนวปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน ทุก
ประเภท 
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และเก็บไว้ที่หน่วยงานหรือรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
 14. จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าวัน ประจ าเดือน ตามระบบ แนวทางท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า ตามประเภทของการ
รายงานที่แนวทางก าหนด 
 15. ตรวจสอบ สอบทาน ความถูกต้อง รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมย่อย ไว้
ด้านบนหน้า 
งบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายทุกงบ ทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นงบกลาง ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้เบิกเข้า
ระบบเพ่ือเบิกจ่าย 
  16. จัดท าสมุดเงินฝากธนาคาร 



  17. จัดท ารายงานเงินฝากธนาคาร/เงินฝากไม่มีรายตัว  ค้างจ่ายในระบบ GFMIS  ทุกบัญชี 
 18. จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

           19. บันทึกรายการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 
 20. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

           21. จัดท ารายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนอ่ืน, โอนเงินนอกงบประมาณ พร้อม
จัดท าเอกสารการโอนเงินให้แก่โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการแจ้งอนุมัติงวดเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุกรายการ 
รวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุน เก็บไว้เป็นหลักของทางราชการ 

22. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ทุกแผนงานทุกโครงการ 
ในกรณีที่ นางสาววรรณภา  จันทวัติ ไม่อยู่หรือไปราชการ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นางสาวสุมนฑ
กานต์  บุญบุตร  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 
4. นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   
ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์มาก เก่ียวกับงานวิชาการบัญชี  ที่มีลักษณะยากมาก   ซึ่งต้อง
ควบคุม ก ากับ ดูแล  แก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1.  ด าเนินการ จัดท า  สมุดบัญชีและทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  ตามระบบ ตามแนวทางท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

2. ตรวจสอบ  สอบทาน ความถูกต้อง รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย  ไว้
ด้านบนหน้างบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ทุกหมวดรายจ่าย  ยกเว้นงบ
กลาง  ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้เบิกเข้าระบบเพื่อเบิกจ่าย 

3. บันทึกตัดจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด  จากการรายงานการขอเบิก
เงินจากคลัง   ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ     

4. จัดท าสมุดเงินสด 
5. จัดท า บันทึกรายการ ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  จ่ายผ่านส่วนราชการ  จ่ายตรง  ให้เป็น

ปัจจุบัน 
6. จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ไว้เป็นหลักฐานทางราชการ  และเพ่ือรอรับการตรวจสอบจาก

หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  โดยจัดเก็บให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา 
9. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินสะสม สมทบ 
   ประกันสังคม 
10. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ ประกันสังคมพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
11. จัดท ารายละเอียดการการหักเงิน  ณ  ที่จ่าย  ของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
12. ด าเนินการ  เงินสะสม  เงินสมทบประกับสังคม  จัดท าเรื่องเกี่ยวกับเงินประกันสังคม ทุกกรณี 

 13. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบให้ 
นางสาววรรณภา  จันทวัติ   ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 



กลุ่มงานบริหารการเงิน 
5.  นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์  ต าแหน่งเลขท่ี อ 15 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
หัวหน้างานบริหารการเงิน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน  ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ  ประสบการณ์สูง 
เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  ที่มีลักษณะงานที่ยากมาก  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบมากและยากเป็นพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนงานกลุ่มงานบริหารการเงิน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา  แนะน า ดูแล  ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

กลุ่มงาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
3. จัดท าหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด    

และจัดท า ยื่นใบสั่งจ่ายเงินที่รับผิดชอบขอเบิก 
4. จัดท าบัตรคุมงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ 
5. ด าเนินการเบิกจ่าย  ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานที่รับผิดชอบ 
6. ออกใบเสร็จรับเงิน น าเงินส่งคลัง  ประสานคลังจังหวัดและธนาคาร  ให้จัดส่งหลักฐานการ

รับส่งเงิน  เป็นประจ าทุกวันที่มีการรับส่งเงิน 
7. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
9.  ด าเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
10.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามที่พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบและหนังสือแจ้งเวียนก าหนด 
11.  รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ให้กลุ่มนโยบายและแผนฯ  และรายงานผู้เช่า, 

ผู้ให้เช่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ        

12. จัดท าทะเบียนควบคุมผู้เบิกค่าเช่าบ้านให้เป็นปัจจุบัน 
13. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน งบลงทุน ทุกงบ ทุกแผนงาน ทุกโครงการ   
       ทุกรายการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

           14. รับเอกสารขอรับเงินค่าเช่าบ้านที่ขอเบิกค่าเช่าบ้านประจ าเดือนของข้าราชการในสังกัด 
           15. ควบคุม ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ 
           16. ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  
           17. ควบคุม ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
           18. ด าเนินการบันทึกการรับ-น าส่งเงินทุกประเภท เข้าระบบ GFMIS 
           19. ด าเนินการเกี่ยวกับบัตรสิทธิการใช้  (Token Key)  
           20. เสนอขออนุมัติเพ่ือวางเบิกเงินในระบบ  GFMIS  ในงานที่รับผิดชอบ 
           21. วางเบิกเงินในระบบ  GFMIS ทุกแผนงาน/โครงการ  
           22. ควบคุมเงินงบประมาณ  และแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดในงานที่รับผิดชอบ 
           23. จดัท าใบสั่งจ่ายเพื่อประกอบการเขียนเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ ในงานที่รับผิดชอบ  
           24. สร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)  เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสั่งซื้อ และยกเลิกใบสั่งซื้อผ่านระบบ 

      GFMIS  หมวดค่าวัสดุ ทุกหมวดรายจ่าย 
           25. จัดท าข้อมูลหลักผู้ขายและสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 



       จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ด าเนินการฝาก-ถอน ควบคุม  เงินฝากคลัง   
  26. ด าเนินการ ตรวจสอบ จัดท า ปรับปรุง งานด้านบัญชีในระบบ GFMIS 
  27. จัดท ารายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิก – จ่ายเงิน 

 28. แจ้งการโอนเงิน ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่
จ่ายเงิน 

      จัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (Rpt 506) แนบไว้กับหลักฐาน
การจ่ายตรง 

      ทุกฎีกา 
 29. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบ
ให้ 

นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช ปฏบิัติหน้าที่แทน 
 
6. นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน   ปฎิบัติงานที่มีความ
ช านาญและประสบการณส์ูงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ที่มีลักษณะงานที่ยากมาก  ควบคุม ก ากับ ดูแล  
และตรวจสอบ อ านวยความสะดวกหรือแนะน าแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 
1. จัดท าหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง

ก าหนด    และจัดท า ยื่นใบสั่งจ่ายเงินที่รับผิดชอบขอเบิก 
2. จัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ตามฎีกาท่ีขอเบิกเงิน 
3. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย  เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 

ไว้ด้านบนหน้างบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิก
จ่ายเงิน ส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด ตรวจสอบรหัส
ต่าง ๆ  ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS   

4. จัดท า บันทึกตัดงบประมาณ บัตรคุมงบประมาณในงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
5. ด าเนินการ จัดท าทะเบียนคุมเช็ค เขียนเช็ค จ่ายเช็คเงินทุกประเภท  
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค  โอนเงิน  ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ  จัดส่งหลักฐาน

การจ่าย  เป็นประจ าทุกวันที่มีการจ่าย 
7. จัดท าทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดเก็บ มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่

จ่าย ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
8. ท าหน้าที่เป็นธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
10. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้นางสาว
สุฑารัตน์ 



สิงคลีบุตร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
7. นางสาวสุฑารัตน์ สิงคลีบุตร ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน  ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่มีลักษณะงานยากมาก  
ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล  อ านวยความสะดวกหรือแนะน างาน  แก้ไข ปรับปรุงงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  ทุกแผนงานทุก
โครงการ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 

2. ด าเนินการ จัดท า  เบิกจ่าย  เกี่ยวกับเงินยืมเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. บริการบันทึกข้อมูลระบบจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

4. ด าเนินการ เบิกจ่ายเงิน  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร     
5. จัดท าหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด    

และจัดท า ยื่นใบสั่งจ่ายเงินที่รับผิดชอบขอเบิก 
6. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย  ไว้ด้านบนหน้างบหลักฐานเอกสาร

การเบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียน
คุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด  ตรวจสอบก่อนเข้าเบิกจ่ายในระบบ GFMIS   

7. ด าเนินการเบิกจ่าย ผูกพัน ในระบบ GFMIS  ในงานที่รับผิดชอบ 
8.  ด าเนินการบันทึกการล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ ในระบบ GFMIS 
9. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
10. บันทึกรายการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวสุฑารัตน์  สิงคลีบุตร   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ 
นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช ปฏบิัติหน้าที่แทน 
 
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
8. นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ  ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ
และประสบการณ์สูง 
เกี่ยวกับงานวิชาการทางพัสดุ  ที่มีลักษณะงานที่ยากมากเป็นพิเศษ  ควบคุม  ก ากับ ดูแล  และตรวจสอบ  
อ านวยความสะดวกหรือแนะน าแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานพัสดุ 
2. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  ทุกงบ ทุกแผนงาน ทุก

โครงการ  ทุกรายการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ทุกรายการ 



5. จัดท าหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด    
และจัดท า ยื่นใบสั่งจ่ายเงินที่รับผิดชอบขอเบิก 

6. จัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ตามฎีกาที่ขอเบิกเงิน 
7. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย เลขท่ีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไว้ด้านบน

หน้างบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ  ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS   

8. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย จัดท า เปลี่ยนแปลง ในรายการที่รับผิดชอบ 
9. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและตีราคาทรัพย์สิน 
10. จัดท าทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 
11. จัดท า บันทึกตัดงบประมาณ บัตรคุมงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน  
12. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
13. แจ้งเวียนระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. หนังสือราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
14. แจ้งการโอนเงิน ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่

จ่ายเงิน  จัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (Rpt 506) แนบไว้กับหลักฐานการจ่าย
ตรงทุกฎีกา 

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ 
นางสาวกุลภัทท์  อันนอก ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
9. นางสาวกุลภัทท์  อันนอก   ลูกจ้างชั่วคราว    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ  ใน
ฐานะผู้ปฎิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับงานการเงินและงานพัสดุ ที่มีลักษณะงานยาก
มาก  ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล  อ านวยความสะดวกหรือแนะน างาน  แก้ไข ปรับปรุงงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 1. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
จัดท ารายละเอียดการหักหนี้ประจ าเดือน  โอนรายตัว  ประจ าทุกเดือน 

 2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ  ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 3. ด าเนินการเบิกจ่าย น าส่ง  ถอนคืน  เงินสะสม  สมทบ กสจ.  ประจ าเดือน 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับเงิน กบข.  ทุกกรณี 
 5. จัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
 6. จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ประจ าปี และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 
           7. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัล ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 

 8. จัดท าหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด    
และจัดท า ยื่นใบสั่งจ่ายเงินที่รับผิดชอบขอเบิก 

9. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย  ไว้ด้านบนหน้างบหลักฐานเอกสารการ
เบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด
ส่วนจังหวัด   ก่อนเข้าเบิกจ่ายในระบบ GFMIS   

10. ด าเนินการเบิกจ่าย ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานที่รับผิดชอบ 
11. ส าเนาหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 



12. จดัท า จัดเก็บ ควบคุม เบิกจ่าย ยืม จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
13. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน  งบด าเนินงาน  ทุกแผนงาน ทุกโครงการ  ทุก
รายการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
14. แจ้งการโอนเงิน ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่

จ่ายเงิน  จัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (Rpt 506) แนบไว้กับหลักฐานการจ่าย
ตรงทุกฎีกา 

15. ปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ี นางสาวกุลภัทท์  อันนอก   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ 
นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 นางกุสุมา  โอษะคลัง  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ 18 
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล 
ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง นโยบำย และแบบธรรมเนียม
ของทำงรำชกำร ให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกลุ่มงำน ต่อไปนี้ 
 1. งำนธุรกำร 
 2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 5. กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
 6. งำนประสำน อกศจ. มหำสำรคำม และ กศจ.มหำสำรคำม 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 นายเสนอ  เวียงบาล  ต ำแหน่งนิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 30  ปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกบังำนวินัยและนิติกำร ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
 2. งำนกำรด ำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำง
ชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร 
 3. งำนกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
 4. งำนคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 
 5.  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
 นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 20 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้  และปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ และปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรเพิ่มเติมระหว่ำงปีและประจ ำปี 
 2. งำนกำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงเพ่ิมเติมระหว่ำงปีและประจ ำปี 
 3. งำนจัดท ำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำบัญชีถือ
จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 4. งำนตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร/อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำข้ำมหน่วยเบิก 
 5. งำนขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
 6. งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน  ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ไม่มีเงินประจ ำต ำแหน่ง 
หรอืเงินวิทยฐำนะ 
 7. งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8. งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
 9. งำนเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
 10. งำนด ำเนินกำรเพ่ิมค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 



 11. งำนแก้ไขค ำสั่งเลื่อนขั้นทุกกรณี 
 12. งำนปรับเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.รับรอง 
 13. งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงสุด 
 14. งำนขอปรับวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 15. งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะเพ่ิมเติมระหว่ำงปีและประจ ำปี 

 16. งำนจัดส่งและตอบรับทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
 17. งำนเปลี่ยนชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ 

 18. งำนกำรขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ  กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ  กำรขอพระรำชทำน
หีบเพลิง 
 19. งำนกำรขออนุญำตลำและเบิกจ่ำยเงินเดือน/คำ่จ้ำงระหว่ำงลำในส่วนที่ลำเกิด 60 วันท ำกำร 

 20. งำนแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 21. กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรำชกำร 
 22. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมำลำ  ให้แก่ผู้ได้รับ
พระรำชทำน  ตลอดจนกำรติดตำม  เรียกคืน  หรือชดใช้เงินทดแทน  แล้วแต่กรณี 
 23. งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำและประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 24. งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ 
ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศำสนำ  และประชำชน  

 25. งำนจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC)  
 26. งำนตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์)ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 27. งำนระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  (E-Payroll) 
 28. งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  (HRMS) 
 29. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  
 นางอารีรัตน์  ชนะเกตุ  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 19 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ 3 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได ้และปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. งำนวิเครำะห์วำงแผนอัตรำก ำลังคน 
 2. งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 3. งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ   
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ 
 4. งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร  
ลูกจ้ำงประจ ำลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค. (2) 
 6. งำนเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง)  เป็นต ำแหน่ง 



พนักงำนรำชกำร 
 7. งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับกำรอนุมัติจำก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 8. กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
  1)กำรปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
  2)กำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง)  และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
  3)กำรตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
 9. งำนตัดโอนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำที่ 
ถ่ำยโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10. งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติ  บันทึกรำยกำรเปลี่ยนแปลงและกำรจัดกำรรักษำทะเบียน
ประวัติก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดอ ำเภอโกสุมพิสัย,  อ ำเภอเชียงยืน, 
อ ำเภอนำเชือก,อ ำเภอนำดูน,  อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,  อ ำเภอวำปีปทุม,  อ ำเภอยำงสีสุรำช  และอ ำเภอชื่นชม 
 11. งำนบันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดอ ำเภอโกสุมพิสัย,  
อ ำเภอเชียงยืน,อ ำเภอนำเชือก,  อ ำเภอนำดูน,  อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,  อ ำเภอวำปีปทุม,  อ ำเภอยำงสีสุรำช  
และอ ำเภอชื่นชม 
 12. กำรขอยกเว้นกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
 13. งำนกำรขอยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรให้แก่ครูตำมมำตรำ  14(5)   
แห่ง...พ.ศ. 2497 

 14. งำนกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 15. นำยทะเบียนจัดท ำฐำนข้อมูลภำครัฐ 
 16. ข้อมูลงำนอัตรำก ำลังในโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 

 17. งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  (HRMS) 
 18. งำนตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์)ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 19. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 นางณัฐกาญจฒ์  หมวดนา  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 16 ปฏิบัติ
หน้ำที่กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ และปฏิบัติงำนดังนี้ 

 1. กำรจัดท ำแฟ้มประวัติ  และ  ก.พ.7  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่ 
 2. งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (กบข) 
 3. งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติ  บันทึกรำยกำรเปลี่ยนแปลงและกำรจัดกำรรักษำทะเบียน

ประวัติก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำประกอบด้วยข้ำรำชกำรในส ำนักงำน  
ลูกจ้ำงประจ ำ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม,  อ ำเภอกันทรวิชัย,  
อ ำเภอแกด ำ  และอ ำเภอบรบือ 
 4. งำนบันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรในส ำนักงำน  ลูกจ้ำงประจ ำและข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม,  อ ำเภอกันทรวิชัย,  อ ำเภอแกด ำ  และ
อ ำเภอบรบือ 



 5. งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ออกจำก
รำชกำรทุกกรณี 

 6. งำนแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
 7. กำรรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่กรรม 
 8. กำรขออนุญำตลำอุปสมบท 
 9. ควบคุมทะเบียนวันลำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด  

 10. งำนขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ 
 11. กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/รำชกำรชำยแดน 
 12. งำนรับสมัครสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  (กสจ.)  

 13. งำนระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  (E-Payroll) 
 14. งำนจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
 15. งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  (HRMS) 
 16. งำนตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์)ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 17. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

นางสาวจารุณี  วงศ์น ้าค้า  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่  อ 24   
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร และปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรก ำหนด
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะ คนที่ 1 กรณีหัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง ฯ  ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 

1. งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ทุกต ำแหน่ง 
(ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ) 
 2. งำนขอรับเงินวิทยฐำนะ (งวฐ.)   
 3. ข้อมูลงำนอัตรำก ำลังในโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P – obec) 

4. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ติดต่อประสำน รวบรวม เอกสำร กำรประชุม  อกศจ. มหำสำรคำม  
กศจ.มหำสำรคำม 
 5. งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนกำรแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐำนะ 
 6. งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 7. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ไปศึกษำ อบรม วิจัย  ดูงำนและกำรไป
รำชกำรในประเทศ / ต่ำงประเทศ 
 8. งำนลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
 9. งำนประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล  ข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 10. งำนกำรจัดท ำมำตรฐำน  คุณภำพงำน  ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมินผล
งำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 11. งำนคุรุสภำ และงำนกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
 12. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ติดต่อประสำน งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(ARS, KRS)  และ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ งำนควบคุมภำยใน 
 13. งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนกำรแต่งตั้ง 



 14. กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร 
 15.  งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ไปรำชกำร 
 16.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 21  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ 3 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได ้และปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนในหน่วยงำน
กำรศึกษำ ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. งำนขอโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
5. งำนรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
6. งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืนที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. งำนลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
8. งำนด ำเนินงำนตำมมำตรำก ำหนดอัตรำก ำลังภำครัฐ (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  

 9. งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  (HRMS) 
10. ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ดูแล พัฒนำเว็บไซต์ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

  11. งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง 

ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 12. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ศึกษำนิเทศก์ 

13. งำนสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

14. งำนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

15. งำนขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกบัญชีของหน่วยงำนอ่ืน 
(กรณีขอใช้บัญชี) 
 16. งำนเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

17. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

นางสาวอัญชลี  วงศ์แสน  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 22 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีหัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง คนที่ 1 กรณีหัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำฯ ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ และปฏิบัติงำนดังนี้  
 1. งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง 
 2. งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 3. งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



 4. งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 5. งำนสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งครูผู้สอน 
 6. งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. งำนสรรหำพนักงำนรำชกำร 
 8. งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร 
  9. งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  10. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  11. งำนแต่งตั้ง (ย้ำย) ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้บรหิำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 13. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดที่ 32 สถำนศึกษำที่ครูสำมำรถปฏิบัติกำรสอนเพ่ิมขึ้น
โดยกำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัตงิำนแทนนักกำรภำรโรง 
 14. งำนด ำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ 
 15. ข้อมูลงำนสรรหำในโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P – obec) 

16. งำนสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

17. งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
ให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติโดยอำศัยควำมรู้ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์เฉพำะตัว 
ส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับปฏิบัติงำน 

18. งำนกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38ค.(2)  
ให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 

19. งำนคัดเลือกเพ่ือเลื่อนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ประเภททั่วไประดับอำวุโส 

20. งำนประเมินผลงำนของบุคคลเพื่อเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร และระดับ 
ช ำนำญกำรพิเศษ กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 

21. งำนด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง/
ระดับกรณีต ำแหน่งควบ 

22. งำนประเมินผลงำนของบุคคลเพื่อเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรและระดับ 
ช ำนำญกำรพิเศษ กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งที่ปรับ
ระดับสูงขึ้น 1 ระดับ และมีผู้ครองต ำแหน่งอยู่แล้ว 

23. งำนขอโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

24. งำนรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 



 25. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  
 นงสาวจุฑาทิพย์  ค้าบัว  ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร และปฏิบัติงำน
ดังนี้ 
 1. งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร 
 2. งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
 3. กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/รำชกำรชำยแดน 

 4. งำนขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 5. งำนกำรขอหนังสือรับรอง 
 6. กำรจัดท ำแฟ้มประวัติ  และ  ก.พ.7  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่ 

 7. งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (กบข) 
 8. กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรำชกำร 
 9. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมำลำ  ให้แก่ผู้ได้รับ
พระรำชทำน  ตลอดจนกำรติดตำม  เรียกคืน  หรือชดใช้เงินทดแทน  แล้วแต่กรณี 
 10. งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำและประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 11. งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ 
ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศำสนำ  และประชำชน  
 12. งำนประชุมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 13. ดูแล  พัฒนำเว็บไซต์  ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและดูแลระบบเครือข่ำยภำยในส ำนักงำน 

 14. งำนจัดท ำข้อมูลโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
 15. งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  (HRMS) 
 16. งำนตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์)ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 42      
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1.1 พิจำรณำ วำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุมตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุง
แก้ไขติดตำมและประเมินผลและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          

ก่อนน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
1.2 ควบคุมตรวจสอบกำรจัดกำรต่ำง ๆ กำรทักท้วง ทวงถำม ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องในกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำ 
1.3 ควบคุม ดูแล และตรวจพิจำรณำและเร่งรัดเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำน

ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว อย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพตำมกรอบภำระงำน ดังนี้ 
1) กลุ่มงำนธุรกำร 
2) กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก

ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
3) กลุ่มงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน 

องค์กร สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
4) กลุ่มงำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ

สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5) กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
6) กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี   

ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

7) กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
8) กลุ่มส่งส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
9) กลุ่มงำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10)  กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
11)  กลุ่มงำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
12)  กลุ่มงำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
13)  กลุ่มงำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

1.4  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

2.  นางวราลักษณ์  บุษบง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 43  
มีหน้ำทีแ่ละปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

- งำนแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  
2.2 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 - งำนนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน 

  - งำนกำรวำงแผนกำรรับนักเรียน 
  - งำนกำรติดตำมกำรรับนักเรียน 

/งำนกำรรำยงำน... 
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  - งำนกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียน 
  - งำนกำรขอเปิด/ขอขยำยห้องเรียนพิเศษในสถำนศึกษำ 
  - งำนกำรด ำเนินงำนเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพฐ. 

2.3 กลุ่มงำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงท่องเที่ยว  
งำนอดิเรกต่ำง ๆ 

2.4 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  - งำนส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำลดอัตรำผู้เรียนออกกกลำงคัน 
  - งำนกำรขออนุญำตเก็บค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกร 

- งำนกำรศึกษำนอกระบบ 
- งำนกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 2.5 งำนคัดกรองนักเรียนยำกจนปัจจัยพ้ืนฐำน 
 2.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 2.7 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

3.  นางชุติมา  นามศรีอุ่น ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 44 มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้  

3.1 กลุ่มงำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน- งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำร
เสพติดในสถำนศึกษำ 

- งำนโครงกำรกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
- งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้ำ 
- งำนคัดเลือกผลงำนดีเด่นด้ำนยำเสพติด  

 3.2 กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี                 
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
  -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
 3.3 กลุ่มส่งส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
  -  งำนควำมมั่นคงแห่งชำติ 

  -  งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
  -  งำนโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) 
  -  งำนส่งเสริมกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ชำยแดน 

3.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
3.5  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นางสาวอรทัย  บุพโชติ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 45 มีหน้ำที่รับผิดชอบ         
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

4.1  กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี                    
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน  

/งำนส่งเสริม... 
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  -  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 

  -  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
  -  งำนส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
 4.2 กลุ่มงำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  -  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
  -  กำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  -  กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.3 กลุ่มงำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.4 กลุ่มงำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
4.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
4.6 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

5. นางสาวไพลิน ภูมิวัน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 46  มีหน้ำที่รับผิดชอบ      
และปฏิบัติงำน ดังนี้  

5.1  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
- โครงกำรส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อใน 

สถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน)   
- กำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 

5.2  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ 
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

- กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
- กำรส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
- งำนสภำนักเรียน ส่งเสริมพัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน  
- งำนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

5.4 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
   -   งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและ
ของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 

5.5  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
5.6  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

7. นางสาวธิดารัตน์  พลศรี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 48 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน  ดังนี้    

7.1 กลุ่มงำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
  - กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ 
7.2  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  - กำรประกวดโครงงำนนักเรียน (มูลนิธิเปรม) 

/7.3 กลุ่มงำนส่งเสริม... 
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7.3 กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

  - งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
  - งำนทุนกำรศึกษำ 

  - งำนส ำรวจข้อมูลนักเรียนขอรับทุนกำรศึกษำและประสำนงำนทุนกำรศึกษำอ่ืน 
 7.4 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  - งำนประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อในระดับต่ำง ๆ 
 7.5 กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
  - งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
  - งำนโครงกำรกระจำยแพทย์ 1 อ ำเภอ 1 ทุน 

7.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
7.7 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8. นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 49 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้ 
 8.1 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

- กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- งำนกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (งำนทวิศึกษำ) 

 8.2 ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี                 
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชนและงำนกิจกำร
นักเรียนอื่น 
  -  งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร 

8.3  กลุ่มงำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ 
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งำนป้องกันควำมปลอดภัย และอุบัติเหตุ  อุบัติภัยในสถำนศึกษำ 
 8.4 กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี                 
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

  - งำนส่งเสริมกิจกรรมเยำวชน  
8.5 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  - งำนประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อในระดับต่ำง ๆ 
8.6 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  - กำรจัดสอบแข่งขันวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  
8.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
8.8 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 

/9. นำงสำวกรรณิกำร์... 
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9.  นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 50 มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

9.1 กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี                    
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
  - งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน 
 9.2 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

- งำนกำรรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- งำนกำรติดตำมนักเรียนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ (กำรย้ำยสถำนศึกษำ กำรสอบถำม 

กำรรับนักเรียนที่ย้ำยไปเข้ำเรียน) 
  - งำนกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
  - กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้ 
  - กำรขออนุญำตซื้อแบบพิมพ์หลักฐำนกำรศึกษำ 
  - กำรยกเลิกแบบพิมพ์หลักฐำนกำรศึกษำ 
 9.3 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

  - กำรจัดสอบแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (IJSO) 
  - กำรจัดสอบแข่งขันวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ  (IESO) 

9.4 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

- งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ   
- งำนอนุญำตกำรพำนักเรียน ไปนอกสถำนศึกษำ 

9.5 กลุ่มงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน  
องค์กร วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
 
 9.6  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

9.7 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

10.  นายกันตินันท์  ฉิมพลี  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
10.1 กลุ่มงำนธุรกำร 

- งำนจัดระบบงำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
- งำนดูแลรักษำวัสดุ, อุปกรณ์ภำยในกลุ่ม 

      - งำนน ำเสนอเรื่องรับทั้งหมดผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   - งำนกำรประชุมภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

      - งำนจ่ำยหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
   - งำนน ำเสนอแฟ้มต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

      - งำนแจ้งเวียนหนังสือให้บุคคลในกลุ่มทรำบ 
   - งำนดูแลรักษำวัสดุ, อุปกรณ์ภำยในกลุ่ม 

 10.2 กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   - งำนแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  

/10.3 กลุ่มงำน... 
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10.3 กลุ่มงำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี                 

ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

   - งำนกีฬำและนันทนำกำร  
10.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
10.5 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร สำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นปกติให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

หำก นำยสุดใจ สุปัญบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ไปรำชกำรหรือกรณีอ่ืนใด          
ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงวรำลักษณ์  บุษบง ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
แทน หำกนำงวรำลักษณ์   บุษบง ไปรำชกำรหรือกรณี อ่ืนใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ให้นำงชุติมำ                
นำมศรีอุ่น ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ แทน หำกนำงชุติมำ นำมศรีอุ่น ไปรำชกำร 
หรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงสำวอรทัย  บุพโชติ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ แทน หำกนำงสำวอรทัย  บุพโชติ ไปรำชกำรหรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ แทน หำกนำงสำวไพลิน ภูมิวัน  
ไปรำชกำรหรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นำงสำวธิดำรัตน์  พลศรี ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ แทน หำกนำงสำวธิดำรัตน์  พลศรี  ไปรำชกำรหรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้ นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย แทน หำกนำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย ไปรำชกำรหรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงสำวกรรณิกำร์  ศิริหลวง ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ                           
 

ส่วนราชการ    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒6  
 

ที.่.................................................. วันที ่  13  มีนำคม  2561      
 

เรื่อง    มอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
             
 
 
 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26 
                               
 

  ด้วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้มี
เจ้ำหน้ำที่ นำงสำวเยำวลักษณ์ นพนิยม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ได้สอบโอนย้ำยไปเป็นข้ำรำชกำร
ครู จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนภำระงำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใหม่ เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว อย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพตำมกรอบภำระงำน   
  

 ในกำรนี้ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้จัดท ำ
ภำระงำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใหม่ เรียบร้อยแล้ว ตำมรำยละเอียดที่เรียนมำพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

1. เพ่ือโปรดทรำบ 
2. เห็นควรมอบกลุ่มอ ำนวยกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

      
   (นำงสำวกรรณิกำร์  ศิริหลวง) 

     นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผน 
1. นายภิรมย์  ภูชมศรี ต ำแหน่งเลขท่ี อ 34 ต ำแหน่งนักวิเครำะหน์โยบำยและแผน  

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์   
วิจัย  ประสำนแผน  ส่งเสริม  พัฒนำและให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน          
กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  บังคับบัญชำ  มอบหมำยและวินิจฉัยสั่ง
กำรงำนในกลุ่ม  ก ำกับ  ติดตำม  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ  
ระเบียบ  ค ำสั่ง  นโยบำยและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรให้กำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
กลั่นกรอง  ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรทุกงำนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ในกลุ่มงำนต่อไปนี้ 

1)  กลุ่มงำนธุรกำร 
2)  กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3)  กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
4)  กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
5)  กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
6)  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
  

 2. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 35 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และนำงสำวพิกุล   
ไชยแสน ปฏิบัติหน้ำที่รองหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผนคนที่ 1  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                   กลุ่มงานนโยบายและแผน 
                       งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
                        งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
                        งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
                       งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
                        งำนจัดตั้ง ยุบรวมเลิก และโอนสถำนศึกษำ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
                กลุ่มงานนโยบายและแผน  
                      1. ศึกษำวิเครำะห์ ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งระดับชำติ  
ระดับกระทรวง ระดับ สพฐ. และระดับจังหวัด 
 2. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของสถำนศึกษำ และเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 3. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ 
เขต 26  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 26
 5. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน /โครงกำร /กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
                      6. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณตำมกลยุทธ์และตำมเป้ำหมำยของ สพฐ. 
                      7. ควบคุมกำรใช้งบประมำณ งบพัฒนำคุณภำพ งบตำมกลยุทธ์ และงบตำมเป้ำหมำย 
ของ สพฐ. 
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                     8. งำนประสำนแผนเกี่ยวกับนโยบำยและกำรจัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม 
ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
 9. กำรจัดท ำแผน  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิกและโอนสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
สพฐ.ก ำหนด 
 10. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
                      11. กำรติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักนำยกรัฐมนตรีและส ำนักงำนจังหวัด  
 12. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 3. นางสาวพิกุล  ไชยแสน ต ำแหน่งเลขท่ี อ 36 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 2 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และนำยปกรณ์   ชิณสิทธิ์ 
ปฏิบัติหน้ำที่   รองหัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณคนที่ 1 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
                  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
                        งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
                        งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
                        งำนจัดสรรงบประมำณ 
                        งำนบริหำรงบประมำณ 
มีรายละเอยีดดังนี้ 
 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
                      1. แจ้งนโยบำย  แนวทำง  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีกำรขอตั้งและจัดท ำค ำของบประมำณ 
 2. กำรโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณกำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย 
 3. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง เสนอขอตั้งและจัดสรรงบประมำณ 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกรำยกำร 
 4. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  เสนอขอตั้งและจัดสรรงบประมำณ 
รำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน  อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม  
และประสบภัยธรรมชำติทุกรำยกำร 
 5. งำนวิเครำะห์ ตรวจสอบ  กำรขอตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำตรวจกำรจ้ำง และ 
ควบคุมงำนก่อสร้ำงของโรงเรียนที่ได้รับงบประมำณก่อสร้ำง 
 6. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย  รำยหัว 
ทุกโรงเรียน 
 7. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน 
นักเรียนยำกจน 
 8. วิเครำะห์  ตรวจสอบ เสนอขอตั้งและจัดสรรงบประมำณรำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
 9. วิเครำะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอตั้งและจัดสรรงบประมำณรำยกำรค่ำตอบแทนพิเศษ 
ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เงินเดือนเต็มขั้น 
 10. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอและจัดสรรงบประมำณรำยกำรค่ำจ้ำงครูชั่วครำว
รำยเดือน และค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
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 11. งำนวิเครำะห์  ตรวจสอบ  เสนอขอและจัดสรรงบประมำณรำยกำรเงินเดือนและค่ำจ้ำง
พนักงำนรำชกำร 
 12. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของงำนวิเครำะห์งบประมำณทุกรำยกำรเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรวำงแผนปีต่อไป 
 13. งำนประสำนกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องด้ำนกำรจัดตั้ง และจัดสรรงบประมำณ 
ทุกรำยกำร 
 14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    4. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  ต ำแหน่งเลขท่ี อ 37 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ระดับช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำร              
กลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 3 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ และนำยกุศล  ภูนบทอง 
ปฏิบัติหน้ำที่รองหัวหน้ำกลุ่มงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
                        งำนจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                        งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
                        งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
มีรายละเอียดดังนี้ 
                กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
                      1. กำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data management Center (DMC) 
และรำยงำนกำรจัดเก็บข้อมูลตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
 2. กำรตรวจสอบ ติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลบน  Data management Center (DMC)   
ของสถำนศึกษำตำมปฏิทินทีก่ ำหนด 
 3. งำนติดตำม  ควบคุม  ก ำกับกำรรำยงำนผลข้อมูลทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์
เครือข่ำย  และสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
 4. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลและดูแล พัฒนำโปรแกรม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26   
 5. ประสำนจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น กำรจัดเก็บข้อมูลควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร / กิจกรรมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด และกำรจัดข้อมูลเชื่อมต่อระบบศูนย์ปฏิบัติกำร (POC) ขอจังหวัด 
เป็นต้น 
 6. ดูแล ตรวจสอบ Web Site และพัฒนำเว็บไซต์ทุกระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ให้น่ำสนใจ เป็นปัจจุบัน ทันสมัย  
 7. ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมและเว็บไซต์ของกลุ่มฯ แลสถำนศึกษำ
ในสังกัด 
                     8. ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Network Server เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้ใช้งำนได ้  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบ VDO ConFerence และรับผิดชอบห้อง VDO ConFerence 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 10. จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 
 11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



- 25 - 

 

             5. นางสาวจรรยา  สีแก้ว ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 40 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
ระดับช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 4 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  โดยมีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   
 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 26 แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 
 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
       กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของ สพม.เขต 26 
 2. ประสำน  วิเครำะห์  ตรวจสอบ ติดตำม สรุปและรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจุดเน้นของ สพฐ. 
 3. ประสำนแผนกำรติดตำม  ก ำกับ  นิเทศ และกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรทุก
ระดับ 
 4. ควบคุม  เร่งรัด   และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และแผนงำน/โครงกำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5. ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลในกำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจุดเน้นของ สพฐ.ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – MES) ที่ สพฐ.
ก ำหนด 
 6. จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
             6. นางสาวชลธิชา  การถาง ต ำแหน่งเลขท่ี  อ. 38 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
ระดับปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่รองหัวหน้ำกลุ่มงำน กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คนที่ 5 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้   

 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 26 แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 
 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
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มีรายละเอียดดังนี้ 
       กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของ สพม.เขต 26 
 2. ประสำน  วิเครำะห์  ตรวจสอบ ติดตำม สรุปและรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจุดเน้นของ สพฐ. 
 3. ประสำนแผนกำรติดตำม  ก ำกับ  นิเทศ และกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรทุก
ระดับ 
 4. ควบคุม  เร่งรัด   และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และแผนงำน/โครงกำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5. ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลในกำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจุดเน้นของ สพฐ.ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – MES) ที่ สพฐ.
ก ำหนด 
 6. จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    
      7. นายกุศล  ภูนบทอง ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ค ำสั่ง นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 กลุ่มงานธุรการ 
 งำนสำรบรรณ 
 งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
 งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน                        

มีรายละเอียดดังนี้ 
                         กลุ่มงานธุรการ  
                     1. งำนสำรบรรณ 
                     2. งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
                     3. งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4. งำนตรวจสอบหนังสือที่แจ้งทำงเว็บไซต์ของ สพฐ. ที่เกี่ยวกับกลุ่มนโยบำยและแผน 
 5. งำนจัดท ำทะเบียนควบคุม รับ-ส่ง หนังสือรำชกำร และกำรออกหมำยเลขส่งออก 
 6. งำนจัดพิมพ์เอกสำรและตรวจสอบหนังสือก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 7. งำนประสำนข้อมูลกับกลุ่มอื่น ๆ ในส ำนักงำนด้ำนธุรกำรที่เก่ียวข้อง 
 8. งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบำย
และแผน 
                    9. ติดตั้งระบบ  VDO Conference 
  10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ค าสั่งที่  143 /2561  ส่ัง  ณ  วันที่  23  เมษายน  2561 

…………………………………………………. 
กลุ่มอ านวยการ 
 

1. นางบุญชู โคตรบรรเทา   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขท่ี อ 1 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ท าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และ 
ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสายงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้นต่อไป และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    1.1 งานสารบรรณ 
  - งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
  - งานการจัดท าหนังสือราชการ 
  - งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
  - งานการยืมหนังสือราชการ 
  - งานการท าลายหนังสือราชการ 
    1.2 งานช่วยอ านวยการ 
  - งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ 
  - งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
  - งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - งานประชุมภายในส านักงาน 
    1.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  - งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  - งานบริการอาคารสถานที่ 
  - งานรักษาความปลอดภัย 
    1.4 งานยานพาหนะ 
    1.5 งานการจัดระบบบริหาร 
  - งานจัดระบบบริหาร 
  - งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  - งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    1.6 งานประสานงาน 
    1.7 งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  - งานสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (กตปน.) 
  - งานเลือกตั้งต่าง ๆ 
    1.8 งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
    1.9 งานสวัสดิการ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.10 สวัสดิการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูสายผู้สอน 
    1.11 งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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    1.12 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามล าดับดังนี้ 
  1. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  3. นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

 2. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ.2 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    2.1 งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    2.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    2.3 งานยานพาหนะ 

- งานควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
    2.4 มาตรการประหยัดพลังงาน 
  - งานควบคุม ดูแล การใช้สาธารณูปโภค 
  - งานโครงการแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพฐ. 
    2.5 การควบคุมทะเบียน/เอกสาร 
  - งานควบคุมทะเบียนค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง 
  - งานควบคุมทะเบียนการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้าง 
  - งานรับหนังสือราชการกลุ่มอ านวยการ 
  - งานทะเบียนส่งหนังสือราชการ/เก็บรักษาทะเบียนหนังสือราชการ 
    2.6 งานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ และงานประเพณีของจังหวัด 
    2.7 งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ    
  - งานสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (กตปน.) 
  - งานเลือกตั้งต่าง ๆ 
    2.8 งานเกี่ยวกับอุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยในส านักงาน/สถานศึกษา 
    2.9 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    2.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    2.11 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  กรณีท่ีลาหรือ 
ไปราชการ ดังนี้ 
  1. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  2. นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 



- 3 - 
 

งานประสานงาน 
 3. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.3 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานและหัวหน้างานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
งานจัดระบบบริหาร 
    3.1 งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
    3.2 งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
  - รับผิดชอบงานค ารับรองปฏิบัติราชการ คนที่ 2 
    3.3 งานประชุมบุคลากรในส านักงาน / ประชุม ผอ.สพม.,รอง ผอ.สพม.,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
    3.4 งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.5 งานขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น 
    3.6 การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สพฐ. และตราสัญลักษณ์อ่ืน ๆ 
    3.7 สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
    3.8 งานประสานการจ าหน่ายสิ่งของต่าง ๆ 
    3.9 การขอเครื่องหมายตอบแทนให้แก่ผู้บริจาคให้โรงเรียนและหน่วยงาน 
    3.10 งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
    3.11 งานแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับจัดสรรหรือรับบริจาคให้กับสถานศึกษาหรือนักเรียน 
    3.12 การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ 
    3.13 การร่วมท าบุญกฐิน ผ้าป่า หรืองานศาสนพิธีต่าง ๆ ที่แจ้งขอบริจาค 
    3.14 งานรับบริจาค และนักเรียนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
    3.15 งานคัดเลือกพ่อ/แม่/ลูกตัวอย่าง 
    3.16 งานสวัสดิการตรวจสขุภาพประจ าปี 
    3.17 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
     3.18 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    3.19 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  กรณีที่ 
ลาหรือไปราชการ ดังนี้ 
  1. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
  2. นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
 4. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    4.1 งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
  - การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 
  - การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
    4.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  - สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  - สื่อมวลชน 
  - ป้ายประกาศ คัดเอาส์ 
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  - การจัดนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ 
    4.3 งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
    4.4 จัดท า ควบคุม ดูแล และพัฒนา Website ของกลุ่มอ านวยการ 
    4.5 งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
    4.6 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    4.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.8 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิทยา  ศรีพันชาติ กรณีท่ีลาหรือ 
ไปราชการ คือ นายกันตินันท์  ฉิมพลี  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

5. นางสาวโสมสุภางค์  บุญกอง  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ 
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    5.1 งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
  - การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 
  - การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
    5.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  - สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  - สื่อมวลชน 
  - ป้ายประกาศ คัดเอาส์ 
  - การจัดนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ 
    5.3 งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
    5.4 จัดท า ควบคุม ดูแล และพัฒนา Website ของกลุ่มอ านวยการ 
    5.5 งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
    5.6 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    5.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    5.8 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิทยา  ศรีพันชาติ กรณีท่ีลาหรือ 
ไปราชการ คือ นางสาวโสมสุภางค์  บุญกอง  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

6. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้ 
    6.1 งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา สพม. 26 
    6.2 กลั่นกรอง จัดล าดับความส าคัญของงาน เพื่อน าเสนอ ผอ.สพม.26 พิจารณาสั่งการ 
    6.3 นัดหมายพาหนะส่วนกลาง หรือ ติดต่อประสานงานในกรณีท่ีต้องเดินทางโดยพาหนะอ่ืน 
    6.4 ติดต่อประสานงาน นัดหมาย และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.5 สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ รายงานต่อผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.6 การรายงานการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของสถานศึกษา 
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    6.7 งานรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการผู้บริหารการศึกษา 
    6.8 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    6.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    6.10 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิทยา  ศรีพันชาติ  กรณีท่ีลา
หรือไปราชการ คือ นางสาวชลธิชา  กางถาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

 7. นายกันตินันท์  ฉิมพลี  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารการศึกษา 
รับผิดชอบงานดังนี้ 
    7.1 งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา สพม. 26 
    7.2 กลั่นกรอง จัดล าดับความส าคัญของงาน เพื่อน าเสนอ ผอ.สพม.26 พิจารณาสั่งการ 
    7.3 นัดหมายพาหนะส่วนกลาง หรือ ติดต่อประสานงานในกรณีท่ีต้องเดินทางโดยพาหนะอ่ืน 
    7.4 ติดต่อประสานงาน นัดหมาย และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7.5 สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ รายงานต่อผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7.6 การรายงานการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของสถานศึกษา 
    7.7 งานรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการผู้บริหารการศึกษา 
    7.8 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    7.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    7.10 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกันตินันท์  ฉิมพลี  กรณีที่ลา
หรือไปราชการ คือ นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 

8. นางสาวชลธิชา  กางถาง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการผู้บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้ 
    8.1 งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา สพม. 26 
    8.2 กลั่นกรอง จัดล าดับความส าคัญของงาน เพื่อน าเสนอ ผอ.สพม.26 พิจารณาสั่งการ 
    8.3 นัดหมายพาหนะส่วนกลาง หรือ ติดต่อประสานงานในกรณีท่ีต้องเดินทางโดยพาหนะอ่ืน 
    8.4 ติดต่อประสานงาน นัดหมาย และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8.5 สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ รายงานต่อผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8.6 การรายงานการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของสถานศึกษา 
    8.7 งานรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการผู้บริหารการศึกษา 
    8.8 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    8.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    8.10 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวชลิชา  กางถาง  กรณีลาหรือ 
ไปราชการ คือ นายกันตินันท์  ฉิมพลี  ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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งานธุรการ 
 9. นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ.9 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานประสานงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    9.1 งานรักษาความปลอดภัย  
  - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
     9.2 งานบริการ One stop service 
  - การออกหนังสือรับรองทุกชนิด 

   9.3 งานรับ / ส่งหนังสือราชการ สพม.เขต 26 
   9.4 งานจัดท าหนังสือราชการ 

             9.5 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
           - จัดท าทะเบียนคุมค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
           - จัดท าทะเบียนคุมประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
             9.6 งานการยืมหนังสือราชการ 
             9.7 งานการท าลายหนังสือราชการ 
    9.8 งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
  - รับผิดชอบหลัก งานค ารับรองปฏิบัติราชการ คนที่ 1 
    9.9 งานจัดท ารายงาน งานขอซื้อ/จ้าง และเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
    9.10 งานรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการผู้บริหารการศึกษา 
    9.11 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    9.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    9.13 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ  กรณีที่ 
ลาหรือไปราชการ ดังนี้ 
  1. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  2. นายชัยยะ  จะรัมย์                  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
 

 10. นายชัยยะ  จะรัมย์  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 
    10.1 งานรับ / ส่งหนังสือราชการ สพม.เขต 26 
    10.2 งานทะเบียนคุมรับ – ส่งหนังสือราชการ 
    10.3 งานจัดท าหนังสือราชการ 
    10.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
    10.5 งานการยืมหนังสือราชการ 
    10.6 งานการท าลายหนังสือราชการ 
    10.7 ทะเบียนขออนุญาตใช้ห้องประชุม / ทะเบียนการใช้โทรศัพท์ โทรสาร และทะเบียนยืมวัสดุหรือ 
เอกสารกลุ่มอ านวยการ 
    10.8 งานการฝึกงานของนักศึกษา 
    10.9 แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก 
    10.10 ถ่ายภาพกิจกรรมของ สพม.26 และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์    
    10.11 ดูแล ควบคุมหนังสือผ่านระบบ E-office (สารบรรณกลาง) 
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    10.12 งานส าเนาหนังสือแจ้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย ค าสั่ง แนวปฏิบัติให้ทุกกลุ่ม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
    10.13 งานขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลนิสิต นักศึกษา 
    10.14 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    10.15 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    10.16 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายชัยยะ  จะรัมย์  กรณีท่ีลาหรือ 
ไปราชการ  คือ นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 11. นายบรรณรัตน์  บรรยง  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  ให้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    11.1 ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับ ดูแล การใช้รถยนต์ส่วนกลางและเก็บรักษาหลังใช้ในราชการแล้ว  
ในสถานที่เก็บรักษารถฯ ของ สพม.เขต 26 ทุกคัน 
    11.2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัด และนอกเขตจังหวัด 
    11.3 ดูแล และรับผิดชอบ รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนหมายเลข นข 2080 มค และรถบรรทุก 
TOYOTA สีขาว 
    11.4 ดูแล รักษา ตรวจเช็คสภาพของรถฯ ให้มีความพร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
    11.5 จัดท าทะเบียนและบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) หมายเลขทะเบียน นข 2080 มค  และเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบทุกวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
    11.6 ในวันราชการใดท่ีไม่มีผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ช่วยปฏิบัติงานดูแลด้านอาคารสถานที่และ 
ภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารส านักงานฯ ทุกหลัง ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อ 
ราชการ 
    11.7 ดูแล ซ่อม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุม 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    11.8 งานส่งเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวย
ความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    11.9 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    11.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    11.11 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายบรรณรัตน์  บรรยง  กรณีที่ลาหรือ 
ไปราชการ คือ  นายสุปัน  บุญไสย์  พนักงานขับรถยนต์ 
 

 12. นายสุปัน  บุญไสย์  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    12.1 ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับ ดูแล การใช้รถยนต์ส่วนกลางและเก็บรักษาหลังใช้ในราชการแล้ว  
ในสถานที่เก็บรักษารถฯ ของ สพม.เขต 26 ทุกคัน 
    12.2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัด และนอกเขตจังหวัด 
    12.3 ดูแล และรับผิดชอบ รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนหมายเลข นข 2081 มค และรถบรรทุก 
TOYOTA สีขาว 
    12.4 ดูแล รักษา ตรวจเช็คสภาพของรถฯ ให้มีความพร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
    12.5 จัดท าทะเบียนและบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) หมายเลขทะเบียน นข 2081 มค  และเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบทุกวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
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    12.6 ในวันราชการใดท่ีไม่มีผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ช่วยปฏิบัติงานดูแลด้านอาคารสถานที่และ 
ภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารส านักงานฯ ทุกหลัง ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อ 
ราชการ 
    12.7 ดูแล ซ่อม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุม 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    12.8 งานส่งเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวย
ความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    12.9 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    12.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    12.11 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายสุปัน  บุญไสย์  กรณีท่ีลาหรือ 
ไปราชการ คือ  นายบรรณรัตน์  บรรยง  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 
  

 13. นางวรรภา  หินด า  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง แม่บ้าน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
    13.1 รับผิดชอบ ดูแลความสะอาด ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน อาคาร 2 และ 
อาคาร 4 
    13.2 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก ด้านหน้าอาคารและในตัวอาคาร 
    13.3 ท าความสะอาดโต๊ะท างาน และห้องท างานของผู้บริหารการศึกษา 
    13.4 ดูแลความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง (ด้านหลังอาคาร 3) ให้มีความสะอาด น่าใช้งาน เป็นที่
ประทับใจของผู้ใช้บริการ 
    13.5 ให้บริการน้ าดื่ม ส าหรับผู้มาติดต่อ สพม.เขต 26 
    13.6 งาน เก็บรักษา ดูแล ท าความสะอาดอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดประชุม การเลี้ยงรับรองผู้มา 
ติดต่องาน เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ า และให้จัดท าบัญชีจ านวนวัสดุ อุปกรณ์ งานครัว ตรวจนับให้ครบถ้วนตาม 
จ านวนก่อนจัดเก็บ หากมีการช ารุด สูญหาย ให้แจ้งผู้ควบคุมทราบ  
    13.7 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    13.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    13.9 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวรรภา  หินด า  กรณีที่ลา 
คือ นางกวินทิพย์  โสมา  ต าแหน่งแม่บ้าน 
 

 14. นางกวนิทิพย์  โสมา  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง แม่บ้าน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
    14.1 รับผิดชอบ ดูแลความสะอาด ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน อาคาร 1 และอาคาร 3 
    14.2 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก ด้านหน้าอาคารและในตัวอาคาร 
    14.3 ท าความสะอาดโต๊ะท างาน และห้องท างานของผู้บริหารการศึกษา 
    14.4 ดูแลความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง (ด้านหลังอาคาร 1) ให้มีความสะอาด น่าใช้งาน เป็นที่
ประทับใจของผู้ใช้บริการ 
    14.5 ให้บริการน้ าดื่ม ส าหรับผู้มาติดต่อ สพม.เขต 26 
    14.6 งาน เก็บรักษา ดูแล ท าความสะอาดอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดประชุม การเลี้ยงรับรองผู้มา 
ติดต่องาน เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ า และให้จัดท าบัญชีจ านวนวัสดุ อุปกรณ์ งานครัว ตรวจนับให้ครบถ้วนตาม 
จ านวนก่อนจัดเก็บ หากมีการช ารุด สูญหาย ให้แจ้งผู้ควบคุมทราบ  
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    14.7 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    14.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    14.9 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกวินทิพย์  โสมา  กรณีท่ีลา 
คือ นางวรรภา  หินด า  ต าแหน่งแม่บ้าน 
 

 15. นายสมศักดิ์  สุนทรโรจน์  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    15.1 ดูแล บ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า บริเวณรอบอาคารส านักงาน ให้มีความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ 
    15.2 จัดเก็บดูแล รักษาความสะอาดบริเวณท่ัวไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    15.3 มีหน้าที่ เปิด-ปิด อาคารส านักงานฯ ทุกวันท าการ 
    15.4 ท าหน้าที่ยามรักษาการณ์ ตรวจตรารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ ภายในบริเวณและ 
รอบ ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    15.5 ท าหน้าที่นักการภารโรง 
    15.6 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    15.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    15.8 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมศักดิ์  สุนทรโรจน์  กรณีท่ีลา 
คือ นายสมจิตร  หินด า  ต าแหน่งนักการภารโรง 
 

16. นายสมจิตร  หินด า  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    16.1 ดูแล บ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า บริเวณรอบอาคารส านักงาน ให้มีความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ 
    16.2 จัดเก็บดูแล รักษาความสะอาดบริเวณท่ัวไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    16.3 มีหน้าที่ เปิด-ปิด อาคารส านักงานฯ ทุกวันท าการ 
    16.4 ท าหน้าที่ยามรักษาการณ์ ตรวจตรารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ ภายในบริเวณและ 
รอบ ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    16.5 ท าหน้าที่นักการภารโรง 
    16.6 ช่วยบริการต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    16.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    16.8 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมจิตร  หินด า  กรณีที่ลา 
คือ นายสมศักดิ์  สุนทรโรจน์  ต าแหน่งยามรักษาการณ์ 
 
 

 

 

 

 


