คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
..................
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
1. กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําสั่ง ที่ 209/2559
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หรือคําสั่งอื่นใดเป็นอันยกเลิก โดยให้ใช้คําสั่งนี้แทน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ดังรายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายคําสั่งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไม่อาจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้เสนอหรือขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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ผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

1. นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผูอ้ ํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ กํากับดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนี้
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
1.2 กําหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และพัฒนาบุคลากรในกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม
1.3 มอบหมายงานให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
1.4 ติดตาม ตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
1.5 กํากับ ติดตาม ประสานงานกลุ่มอื่นๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.6 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ร่วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส่งเสริมประสานงาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน
1.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย
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2. ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กําหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
นําเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2.1 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์
2.1.1 งานพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ ําเพ็ญประโยชน์ เช่น การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม
กิจกรรมวันสําคัญ เป็นต้น
2.1.2 งานพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวศึกษา ผู้บําเพ็ญประโยชน์ เช่น สัมมนา
จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา
2.1.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก
2.1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นํา การส่งเสริมทักษะ
ป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
2.1.5 งานประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแนวทาง
แผนงาน/โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
2.1.6 งานการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
2.1.7 งานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
2.1.8 งานปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
2.1.9 งานประชุมสัมมนาผู้นํา ผู้บริหาร ผู้เกีย่ วข้องกับลูกเสือชาวบ้านและการประสานงาน
สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนชุมนุมลูกเสือชาวบ้านระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
และระดับชาติ
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทนรักษาการผู้อํานวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กําหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
นําเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
3.1 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ
3.2 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2.1 งานโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2.2 งานสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผรู้ ับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2.3 งานคัดกรองข้อมูลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือหรือส่งต่อ
3.2.4 งานจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน
3.2.5 งานส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชน
3.3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3.4 งานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
3.5 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพ้ ิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถพิเศษกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.6 การศึกษานอกระบบ การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3.7 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษา
ร่วมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.8 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและสถานศึกษา
3.9 งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.10.1 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.10.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้
3.10.3 การประสานงานการจัดการแข่งขันระดับภาคใต้ และระดับประเทศ
3.11 ปฏิบัตหิ น้าที่ตามคําสั่งนี้แทน ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ในกรณีที่ไม่อยูห่ รือลาหรือไป
ราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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4. ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กําหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
นําเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
4.1 งานทุนการศึกษา และระดมทุนเพื่อการศึกษา
4.1.1 งานวางแผนการจัดหาทุนการศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา การพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้ารับทุนการศึกษา และการมอบทุนการศึกษา จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
1) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
3) โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา 84 พรรษา
4) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
5) มูลนิธิบิ๊กซี
6) กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
7) ทุนอื่น ๆ
- งานการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา
4.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.3 งานช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ไฟไหม้ หรือเสียชีวิต
4.4 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
4.4.1 งานศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่และ
การสร้างเครือข่าย
4.4.2 งานอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
4.4.3 งานแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
4.4.4 งานจัดทําระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พมจ., ตํารวจ สถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง
4.4.5 งานจัดระเบียบสังคม เช่น ตรวจหอพัก ร้านเกม
4.5 งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ/เบาะแส (Front line 1)
4.5.1 งานรับเรื่องและประเมินคัดกรองปัญหา บันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการให้ความช่วยเหลือ
4.5.2 งานส่งต่อข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศ (OSCC Application) ไปยังหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นปัญหา
- ตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กระทรวงสาธารณสุข
- ค้ามนุษย์
: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- แรงงานเด็ก
: กระทรวงแรงงาน
- การกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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4.6 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1)
4.6.1 งานจัดตั้งศูนย์ ฉก.ชน.สพป.สฎ.1
4.6.2 งานรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกละเมิดทาง
ร่างกาย หรือทางจิตใจ วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ประสานศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.
จัดทําสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียน
4.6.3 งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ดําเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่
ร้องเรียนมาที่ ศูนย์ ฉก.ชน. สพป. หรือ ฉก.ชน.สพฐ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย
4.7 งานส่งเสริมพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
4.7.1 งานเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กและ พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็กให้
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
4.7.2 งานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิด
4.8 งานคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อํานวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวเพ็ญรัตน์
สุทธิรักษ์ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นางนัยนา เกิดศรี

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
5.1.1 งานกํากับดูแลสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
5.1.2 งานจัดซื้อ และอนุญาตการจัดซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตรวจสอบหลักฐาน
การศึกษา
5.1.3 งานทะเบียนควบคุมหลักฐานการศึกษา
5.1.4 การตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา และจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
5.1.5 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบหลักฐาน การประกาศยกเลิกหลักฐาน
การศึกษา
5.1.6 การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
5.1.7 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
5.2 งานจัดการข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา และการศึกษาต่อ
5.2.1 การสํารวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแนวโน้มในการศึกษาต่อ

34
5.2.2 การสํารวจข้อมูลนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.2.3 การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับนักเรียน
ที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้
5.3 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การอนุญาตให้นักเรียนที่มีความจําเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ เข้าเรียนต่อ กศน.
5.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
5.4.1 งานสํารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําทะเบียน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษอย่าง
เป็นระบบ
5.4.2 งานประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
5.5.1 งานประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
5.5.2 งานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ อาทิ
1) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ของ สพฐ.
5.6 งานคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับอุดมศึกษา
5.7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครัง้ ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.8 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางนัทธมน เภตราใหญ่ ในกรณีทไี่ ม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
5.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

6. นางศินาถ ปรีชา

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กําหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ ปัญ หา
นําเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
6.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
6.1.1 งานศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6.1.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.3 งานนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด สุราหรือบุหรี่
6.1.4 งานแผนการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
6.1.5 งานจําแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อดํารงความยั่งยืน
6.1.6 งานเครือข่ายครูแกนนํา/นักเรียนแกนนําในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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6.1.7 งานกิจกรรม/แข่งขัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.8 งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด
6.1.9 งานข้อมูลกําลังพลและผู้ประสานพลังแผ่นดิน
6.1.10 งานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
6.2 งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
6.2.1 งานส่งเสริมสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการ และโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษาเพื่อเสริม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
6.2.3 งานประสาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่าง ๆ
เพื่อความเป็นเลิศ
6.2.4 งานส่งเสริมให้ชมุ ชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
6.3 งานวิเทศสัมพันธ์
6.3.1 ดําเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
งานวิจัยต่างประเทศ
6.3.2 งานโครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
6.4 งานความมั่นคงแห่งชาติ
6.4.1 งานจัดทําแผนงานโครงการตามสภาพพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
6.4.2 งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
6.5 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
6.5.1 งานเข้าร่วมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้าน อพป. ร่วมกับ กอ. รมน.จังหวัด
6.5.2 งานประชุมร่วมกับ กอ. รมน. ภาคเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเป็นวิทยากรในหมู่บ้าน
การเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามที่ กอ. รมน. จังหวัดกําหนด
6.5.3 งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่ กอ. รมน. จังหวัดขอความร่วมมือ
6.6 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
6.6.1 งานส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว
6.6.2 งานส่งเสริมสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน เพื่อ
แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
6.6.3 งานส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
6.6.4 งานสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
6.6.5 งานส่งเสริมสถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คาํ ปรึกษา
รายบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC การจัดหาพื้นทีใ่ ห้เด็ก และเยาวชนทํา
กิจกรรมความดี
6.6.6 งานส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง
ให้คําปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน
6.6.7 งานส่งเสริมสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
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6.7 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA)
6.8 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวสุนันทินี ปลักปลา ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
6.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. นางนัทธมน เภตราใหญ่

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาในระบบ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1.1 การกําหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.1.2 การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับก่อนถึงกําหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7.1.3 การจัดทําแผนและเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
7.1.4 การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
7.1.5 การส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสกับเด็กที่พลาดโอกาสจากการคัดเลือกหรือ
สอบได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
7.1.6 การสรุปรายงานการผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.7 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
7.1.8 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
7.1.9 การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
7.2 งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
7.3 งานจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน
7.3.1 งานประสานข้อมูลประชากรวัยเรียน จากสํานักทะเบียนราษฎร์ และสถานศึกษา
7.3.2 งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม ทร. 14
7.4 งานติดตามผลการรับนักเรียนเข้าเรียน
7.4.1 งานประสานข้อมูลนักเรียนเข้าเรียน จากโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่จัด
การศึกษาภาคบังคับ
7.4.2 งานตรวจสอบข้อมูลประชากรที่เข้าเรียนในระบบ
7.4.3 งานติดตามนักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่ไม่เข้าเรียน
7.4.4 งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
7.5 งานประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการย้ายนักเรียน การจําหน่ายและการติดตามนักเรียนขาดเรียน
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7.6 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7.6.1 งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.6.2 งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.7 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
7.7.1 งานดําเนินการอนุญาตสถานศึกษาพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
7.7.2 งานติดตามผลการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
7.8 งานจัดการบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยง
7.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางนัยนา เกิดศรี ในกรณีที่ไม่อยูห่ รือลาหรือไปราชการหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
7.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

8. นางสาวสุนันทินี ปลักปลา

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
8.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม (นม)
8.1.2 งานจัดทําแผนการส่งเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
นักเรียน
8.1.3 งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตาม
ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
8.1.4 งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( ขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
และสํานักงาน )
8.2 งานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
8.2.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
8.2.2 งานโครงการอาหารกลางวัน
8.2.3 งานโครงการอาหารเสริมนม
8.2.4 โครงการผนึกเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก
8.2.5 ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
8.2.6 โครงการทันตกรรมในโรงเรียน
8.2.7 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
8.2.8 งานคุ้มครองผู้บริโภค
8.2.9 งานคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการ อย.น้อย
8.2.10 งานโครงการเด็กไทยแก้มใส
8.2.11 งานโครงการเด็กไทยสุขภาพดี
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8.3 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
8.3.1 งานส่งเสริมสถานศึกษาการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
8.3.2 งานสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน
การแต่งกาย การร่วมกิจกรรม
8.3.3 งานสนับสนุนสถานศึกษากําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
8.3.4 งานส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดทําโครงการบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
8.4 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา
8.4.1 งานส่งเสริม พัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
8.4.2 งานคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
8.4.3 งานส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมของสมัชชานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับจังหวัดและระดับชาติ
8.5 งาน ปตท. (5ส.) ประเมินโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ปตท. 5 ส.
8.6 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และของทุกพระองค์
8.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางศินาถ ปรีชา ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
8.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

9. นางศินาถ ปรีชา

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
9.1 งานธุรการ
9.1.1 กําหนดแผนการปฏิบัติงานในงานธุรการ
9.1.2 รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของงานธุรการ
9.1.3 นําเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชางานลงทะเบียนหนังสือรับ ในระบบเอกสาร ระบบ My-Office และ
ระบบ E-Filing
9.1.4 งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อนําส่งให้ผู้รบั ผิดชอบ
9.1.5 งานหนังสือเวียนจากกลุ่มงานอื่น ๆ
9.1.6 งานนําเสนอแฟ้มเรื่องที่เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
9.1.7 งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง
9.1.8 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.1.9 งานจัดหาและดูแลบํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์

39
9.2 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
9.2.1 งานจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
1) งานจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
2) งานคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่ทําคุณความดี เพื่อรับโล่เกียรติยศ
และการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น เยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
9.2.2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
- งานเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็ง นักเรียนแกนนํา เช่น การจัดศูนย์ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้ ชมรม To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (Friend Conner)
9.2.3 งานสหกรณ์โรงเรียน
9.3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ (ปัญญาภิวัฒน์ )
9.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวสุนันทินี ปลักปลา ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
9.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

10. นายอรรถชัย ดิษคํา

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
10.1 งานจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด
10.2 งานขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
10.3 งานทะเบี ย นกลุ่ ม กองลู ก เสื อ เนตรนารี และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชานายหมู่ ยุ ว กาชาดและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
10.4 งานการเก็บค่าบํารุงลูกเสือ เนตรนารี และรายงานการส่งค่าบํารุง
10.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

