
 

 
 
                                       
                    คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

                                                     ท่ี  ๔๘๑ /๒๕๖๐ 
เรื่อง   การมอบหมายงานและกําหนดหน+าท่ีความรับผิดชอบ ของข+าราชการและลูกจ+าง 

…………………….. 
 

ตามคําสั่งท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   ได�มอบหมายหน�าท่ีให�
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และมอบหมายงานและกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ข�าราชการและลูกจ�าง 
ไปแล�วนั้น  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงานในหน�าท่ี ของข�าราชการและลูกจ�างในสังกัด  เพ่ือให�การบริหารราชการ
เป-นไปด�วยความเรียบร�อยและเหมาะสม อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แห/งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  จึงยกเลิกคําสั่งท่ี ๔๑๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  คําสั่งท่ี ๔๑๒/
๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ คําสั่งท่ี ๒๓๖ /๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คําสั่งท่ี ๓๔๕/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๔  กันยายน  ๒๕๖๐  คําสั่งท่ี ๔๒๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ คําสั่งท่ี ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ คําสั่งท่ี ๔๕๒/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คําสั่งท่ี ๙๐/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม๒๕๖๐ คําสั่งท่ี ๓๒๖/๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และให�ใช�คําสั่งนี้แทน ดังนี้ 

๑. นายป4ญญา  สาระกุมาร  ตําแหน7ง รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ  กลุ7มบริหารงานบุคคล,  กลุ7มส7งเสริม 
การจัดการศึกษา และกลุ7มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของศูนย>พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบภารกิจงานต/าง ๆแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เว�นแต/งานท่ีมีความสําคัญหรืองานท่ีมีผลกระทบต/อนโยบาย  ให�เสนอ
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ให�ความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือ
พิจารณาสั่งการ  ดังนี้ 

๑.  ศูนย>ฯ โกสัมพี 
 ๒.  ศูนย>ฯ เหล/าหนองเหล็ก  
 ๓.  ศูนย>ฯ วังมัจฉา  

  ๔.  ศูนย>ฯ ลําน้ําช ี
  ๕.  ศูนย>ฯ แพงงามบอนสวรรค> 

 ๖.  ศูนย>ฯ วังยาวเขวาไร/ดอนกลาง 
 ๗.  ศูนย>ฯ นาโพธิ์หนองแวง   
 ๘.  ศูนย>ฯ สร�อยดอกหมาก 

ในกรณีท่ี  นายป4ญญา  สาระกุมาร ไม/อยู/ไปราชการหรือไม/สามารถปฏิบัติราชการได� ให� นายสิทธิชัย  สมเดช  
ปฏิบัติราชการแทน    
          /๒. นายสิทธิชัย... 



 
-๓๒- 

         
กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 

 
๑. นางสาวรุ�งฤทัย  บุญมาศ    นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  ตําแหน�งเลขท่ี  อ 42           

รักษาการในตําแหน�ง  ผู+อํานวยการกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

  ๑. ปฏิบัติหน�าท่ีผู�อํานวยการกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา  ท่ีมีประสบการณ'และมีความ
เชี่ยวชาญชํานาญงานและประสบการณ'สูงมากเป,นพิเศษ  เก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ท่ีมีลักษณะงานยากมาก เป,น
พิเศษและคุณภาพของงานสูงมากเป,นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจ ศึกษา วิเคราะห' วิจัย 
วางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมสนับสนุน หรือแก�ป4ญหาในงานท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไข การปฏิบัติงาน
ส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให�เป,นการศึกษาตลอดชีวิตภายใต�ความ
ร�วมมือของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกรูปแบบให�มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
  ๓. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
เพ่ือส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผู�รับบริการทางการศึกษา ให�สมบูรณ'โดยส�งเสริมให�สถานศึกษาจัดอาหาร
กลางวัน  อาหารเสริมและเพ่ือส�งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม การมีวินัย โดยเน�นกีฬา นันทนาการ 
ลูกเสือ - ยุวกาชาด  และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป,นประมุข 
  ๔. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน 
เพ่ือส�งเสริมงานพิทักษ'และคุ�มครองสิทธิเด็ก งานติดตาม ดูแล ช�วยเหลือนักเรียน สนับสนนุการจัดสวัสดิการ และ
สงเคราะห'นักเรียน ผู�รับบริการด�วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝBาย 
  ๕. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน 
เพ่ือส�งเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเป,นการสร�างความม่ันคงและประสานเครือข�ายทุกระดับไปสู�การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๖. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน 
ประสาน ส�งเสริมสถานศึกษาให�มีบทบาทในการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างมี
คุณภาพ 
  ๗. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการ
ท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฯลฯ 
 
                       /งานในหน�าท่ี… 

 
 



 

-๓๓- 
 

งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ 
1. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

      1.๑ การส�งเสริมกิจการนักเรียนและระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ให�มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

1.๒ การพัฒนาสารสนเทศระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนให�ทันสมัย และให�ความช�วยเหลือ 
นักเรียนได�ครอบคลุมทุกกลุ�มเปIาหมายและมีประสิทธิภาพ 
     1.๓ การส�งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาบุคลากรด�านระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

    1.๔ การพัฒนาเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC :Youth Counselor) ตามระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
         ให�มีประสิทธิภาพ 

      1.๕ การพัฒนาศูนย'เครือข�ายและขยายนวัตกรรม ระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนให�มี 
             ประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่องและเป,นแบบอย�างได� 

1.๖ ประสานงาน ติดตามผล ประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
          ของสถานศึกษาให�ท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

      1.๗ ประสานงาน ส�งเสริม สนับสนุนการสร�างเครือข�ายผู�ปกครองในการดูแลช�วยเหลือ
นักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
      1.๘ การรับเรื่องราวร�องทุกข' การดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
      1.๙ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� รวบรวม Best Practice ระบบการดูแลช�วยเหลือ 

นักเรียนเพ่ือให�เป,นแบบอย�างท้ังในสังกัด และผู�ท่ีสนใจอย�างกว�างขวาง 
  2. งานการแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

      2.๑ จัดทําแผนแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันท้ังในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด 
      2.๒ กําหนดแนวทาง/วิธีการแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันท้ังใน 
                              ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด 
      2.๓ สํารวจข�อมูลเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      2.๔ ติดตาม/แก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
      2.๕ นําผลการสํารวจข�อมูลเด็กตกหล�นจากกรมพัฒนาชุมชน มาดําเนินการแก�ไขป4ญหาเด็กตก
หล�นตามตัวชี้วัด จปฐ. ท่ี ๒๔ 
      2.๖ สรุปและรายงานผลการติดตามเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
      2.๗ จัดทําเอกสารผลการดําเนินงานแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออก
กลางคันประจําป̀ 
 3. งานส�งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     3.๑ ส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค�าและความจําเป,นของกิจกรรมแนะแนวให�มี
แหล�งข�อมูลการศึกษาสู�การประกอบอาชีพ และส�งเสริมให�มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษา                             
อ่ืน และจัดหาส�งเสริมการทํางานระหว�างเรียนของนักเรียน 
 
 
              /   3.๒ ส�งเสริม… 



 

-๓๔- 
 

     3.๒ ส�งเสริมให�ดําเนินการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแก�ไขป4ญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน โดยใช�เป,นเครือข�ายในการเชื่อมโยงการให�คําปรึกษาตามสภาพ ป4ญหาของนักเรียน                 
     3.๓ ส�งเสริมให�สถานศึกษาเป,นศูนย'กลางให�บริการข�าวสารข�อมูลเพ่ือการแนะแนว และ
ปรับปรุงพัฒนา รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย�างต�อเนื่อง  
 4. งานส�งเสริมศูนย'คุ�มครองและช�วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
 5. งานสารวัตรนักเรียน (พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
 6. งานการออกตรวจความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

7. งานการประสานงานหน�วยงาน/สถานศึกษาในการจัดเจ�าหน�าท่ีร�วมออกตรวจ 
 8   โครงการ 1 เดือนสําคัญ 1 วันพิเศษ 
 9.  โครงการบ�านน้ําใจ 

10. งานพิทักษ'และความคุ�มครองสิทธิเด็ก 
      10.๑ ศึกษา วิเคราะห'กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�องกับการพิทักษ'สิทธิเด็ก 

            10.๒ รวบรวมและเผยแพร�เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพิทักษ'สิทธิเด็กให�สถานศึกษา  
และผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 
            10.๓ จัดต้ังศูนย'ประสานงาน เพ่ือติดตาม สนับสนุน ปIองกันให�เด็กปลอดภัยจากการถูก
ละเมิด 
            10.๔ สรุปผลการดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอต�อเนื่อง 
                 10.๔.๑ คณะกรรมการพิทักษ'และคุ�มครองสิทธิเด็กจังหวัดมหาสารคาม 
                 10.๔.๒ งานพิทักษ'และคุ�มครองสิทธิเด็ก สพฐ. 

11. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการส�งเสริมสนับสนุนการมีรายได�ระหว�างเรียน ประสานงานกับ 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจ�างงานนักเรียน/นักศึกษา ให�มีรายได�ระหว�างเรียน และการพิจารณาทุนในการฝlก
อาชีพ 

 11.๑ งานโครงการหารายได�ระหว�างเรียน 
     11.๒ งานจ�างงานนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในช�วงปmดภาคเรียน 
    11.๓ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน/นักศึกษา ให�มีรายได�ระหว�างเรียน 
    11.๔ การจัดสรรงบประมาณ โครงการจ�างงาน นักเรียน/นักศึกษา ทํางานกับหน�วยราชการ    
       11.๕ การพิจารณาให�ทุนในการฝlกอาชีพ 

12. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึษา “ปIองกันการทุจริต”  
         12.1 โรงเรียนสุจริต 
         12.2 เขตสุจริต   
13. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการปฏิบัติงานของ

หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ฯลฯ 
 14. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
             /การมอบหมาย… 



 

-๓๕- 
 

การมอบหมายงานให+บุคลากรปฏิบัติหน+าท่ีแทน 
 ในกรณีท่ีผู�อํานวยการกลุ�มไม�อยู�  ได�มอบหมายให�บุคลากรในกลุ�มปฏิบัติหน�าท่ีแทน  ตามลําดับดังนี้ 
  1. นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
  2. นายณัฐพล  คุ�มวงศ'   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
  3. นางสาวปmยนันท'  รักขันแสง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  4. นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานธุรการ 
 ๒.  นางจิรพันธ3  ผิวขํา ตําแหน�ง ลูกจ+างช่ัวคราว    

ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเจ�าหน�าท่ีธุรการ ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญงานและประสบการณ'สูงมาก 
เก่ียวกับงานธุรการท่ีมีลักษณะงานยากมากเป,นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจหรือแก�ป4ญหา ในงาน      
ท่ีรับผิดชอบมาก   

งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ   

  ๑. งานตรวจสอบแฟIมเสนองาน และติดตามแฟIมงานกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษาจนแล�วเสร็จ  
  ๒. งานรับ – ส�ง หนังสือราชการ E – Office และ E – Filing     
            ๓. ทําหน�าท่ีพิมพ'งาน/จัดทําข�อมูล/ช�วยเหลืองาน  ทุกกลุ�มงานในกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
  4. รวบรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.1 เก็บรักษาคําสั่งกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.2 ออกเลขท่ีเกียรติบัตรกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.3 จัดทําแฟIมข�าวกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.4 จัดทําข�อมูลการเข�าร�วมประชุม ประชุมสัมมนา และเข�ารับการอบรมของบุคลากรกลุ�ม
ส�งเสริม การจัดการศึกษา    
  5. งานเบิก – จ�าย/ซ�อมแซม วัสดุสํานักงาน 
  6. งานแจ�ง/เวียนหนังสือราชการอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ      
  7. งานเสนอแฟIมถึงผู�ว�าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 8. งานวันลา/ไปราชการ 
 9. จัดเตรียมแบบฟอร'มต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการลา การเบิก-จ�ายเงิน  
 10. งานประชาสัมพันธ'ประจํากลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
 12. จัดทําทะเบียน รับ – ส�ง หนังสือประจํากลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา  

 13. ตรวจสอบและติดตามการรายงานข�อมูลจากโรงเรียน ให�ทุกกลุ�มงานในกลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา 

14. การจัดทําหลักฐานและแจกจ�ายเอกสาร วารสาร ซีดี วัสดุสื่อ ฯลฯ     
15. งานธุรการกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา เป,นลําดับท่ี ๒ 

  16. รายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต'การรับนักเรียนของ สพฐ.  
17. งานรับ – ส�ง หนังสือราชการ E – Office และ E – Filing  

 
 
              /18. งานส�งเสริม… 
 



 

-๓๖- 
 

 18. งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 
                          18.๑ การต้ังกลุ�ม ต้ังกองลูกเสือ 
                          18.๒ การขอรับตรวจข้ันท่ี ๕ 
                          18.๓ การขอเครื่องหมายวูดแบดจ' ๒ ท�อน 
                          18.๔ การขอเครื่องหมายวูดแบดจ' ๓, ๔ ท�อน 
                          18.๕ การขออนุญาตเข�าค�ายพักแรม 
                          18.๖ การขออนุญาตซ้ือ ลส.๑๙  
                          18.๗ การจัดงานวันคล�ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห�งชาติ  (วันท่ี ๑ กรกฎาคม  ของทุกป̀) 
        18.๘ การจัดงานวันวชิราวุธ  (วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ของทุกป̀) 
                          18.๙ การฝlกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี , ยุวกาชาด 
                          18.๑๐ งานชุมนุมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
                          18.๑๑ การขอเหรียญลูกเสือ – เข็มลูกเสือผู�บําเพ็ญประโยชน' 
        18.๑๒ งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู�บําเพ็ญประโยชน'และนักศึกษา
วิชาทหาร 

19. การฝlกอบรมลูกเสือ- เนตรนารี/ยุวกาชาด 
20. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ – ยุวกาชาด และวันสําคัญทางลูกเสือ 

 21. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
22. งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด ผู�บําเพ็ญประโยชน'และนักศึกษาวิชาทหาร 
23. งานเก่ียวกับการศึกษาวิชาทหาร 
24. งานจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 
25. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
กลุ�มงานส�งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษา 

 3.  นางสาวป7ยนันท3  รักขันแสง  ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ตําแหน�งเลขท่ี ๔๖ 

๑. ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานกลุ�มงานส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ท่ีมีประสบการณ'และมีความ 
เชี่ยวชาญชํานาญงานและประสบการณ'สูงมากเป,นพิเศษ  เก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ท่ีมีลักษณะงานยากมากเป,น
พิเศษ และคุณภาพของงานสูงมากเป,นพิเศษ ปฏิบัติงาน  โดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจหรือแก�ป4ญหาในงานท่ี
รับผิดชอบเป,นประจํา 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา 

งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ 
๑. งานส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ   

               ๑.๑. งานส�งเสรมิให�มีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
               /๑.๒  งานการ… 
 



 

-๓๗- 
 

     ๑.๒  งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การรับนักเรียน) 
         ๑.๒.๑  งานการวางแผนการรับนักเรียน  
         ๑.๒.๒  จัดทําสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน 
         ๑.๒.๓  ดําเนินนโยบาย วางแผนในการปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
         ๑.๒.๔  จัดทําประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการส�งเด็กเข�าเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรร 
                                     โอกาสเข�าศึกษาต�อระหว�างสถานศึกษาท่ีอยู�ในเกณฑ'การศึกษาภาคบังคับ  

        (ก�อนป̀การศึกษาท่ีเด็กจะเข�าเรียน ๑ ป̀) 
         ๑.๒.๕  การประชาสัมพันธ'เก่ียวกับการรับนักเรียนท่ีหลากหลายและวิธีการรายงานผลการ
รับนักเรียนบนเว็บไซต' 

      ๑.๓ งานการส�งเด็กเข�าเรียน 
        ๑.๓.๑ รายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต'การรับนักเรียนของ สพฐ. โดยรายงานข�อมูล
ระดับเขตและตรวจสอบ/ปรับแก�ข�อมูลระดับโรงเรียนให�ถูกต�อง ครบถ�วน  สมบูรณ' 
        ๑.๓.๒ ส�งเสริมให�เด็กท่ีพลาดโอกาสจากการสอบคับเลือกได�เข�าเรียนทุกคนโดยศูนย'
ประสานงานการรับนักเรียน ดําเนินการแก�ไขป4ญหาเก่ียวกับการรับนักเรียน และประสานงานกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง                                
        ๑.๓.๓ ประสานงานกับหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัดเก่ียวกับการรับนักเรียน 
        ๑.๓.๔ งานการสรุปและรายงานผลการรับนักเรียนต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
                ๑.๔ งานการจัดทําเอกสาร/รายงานวิจัย/ผลการดําเนินงานการรับนักเรียนประจําป̀ 

      ๑.๕ สร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ   
                          ๑.๕.๑  ส�งเสริมให�มีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ต้ังแต�ระดับ
การศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ท้ังนี้ให�สามารถ
เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองตลอดชีวิต   
                          ๑.๕.๒  ศึกษา วิจัย และเผยแพร�รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแก� สถานศึกษา  
และผู�เก่ียวข�อง เพ่ือจะนําไปสู�การปฏิบัติ 
                          ๑.๕.๓  ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสร�างเครือข�าย 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                          ๑.๕.๔  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
         ๑.๕.๕ งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
          - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
          - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
      - การตรวจสอบวุฒิการศึกษาและการรับรองความรู� 
          - การซ้ือแบบพิมพ'ทางการศึกษา 
      - การแก�ไขทะเบียนนักเรียน 
 
          /2. การศึกษา… 
 



 

-๓๘- 
 

2. การศึกษานอกระบบ 
2.1 ส�งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให�เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึ 

ตามอัธยาศัย 
              - การให�การอนุญาตสํานักงาน กศน. จัดการศึกษาให�กับเด็กท่ีมีความจําเป,นไม�สามารถ  
       เรียนในระบบได� 
                      - ประสาน กศน. เพ่ือให�นักเรียนท่ีสามารถเรียนในระบบเข�าเรียน กศน. 
   2.๒ ส�งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
                      2.๓ การจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 
       - ส�งเสริมให�สถานศึกษา หน�วยงานหรือสถานบันท่ีจัดการศึกษาร�วมวางแผนและกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนส�งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต�อ 
 3.๑ ศึกษาต�อระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต�น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโควตา 
 3.๒ ศึกษาต�อระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา ประเภทโควต�า 

๔. งานการจัดการศึกษา เด็กไร�สัญชาติ เด็กต�างชาติพันธุ' และเด็กไม�มีหลักฐานทะเบียนราษฎร'  โดย
สํารวจข�อมูลและแก�ไขป4ญหาเด็กกลุ�มดังกล�าว ให�สามารถเข�าเรียนได�อย�างถูกต�องและครบทุกคน 

๕. งานขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. และงานกลยุทธ' ขยายโอกาสทางการศึกษา ดําเนินการตามแบบ        
สพฐ.กําหนด 

๖. งานส�งเสริมการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
                 ๖.๑ สร�างความเข�าใจในสิทธิและหน�าท่ีในการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
                 ๖.๒ ส�งเสริมให�องค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพร�อมในการจัดการศึกษา 
                 ๖.๓ ประเมินความพร�อมในการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามคําร�องขอ 

         ๖.๔ การพิจารณาให�ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
                 ๖.๕ ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
                              อย�างต�อเนื่อง 

๗. งานการย�ายนักเรียน/การจําหน�ายนักเรียน/การผ�อนผันให�เด็กเข�าเรียนก�อนหรือหลังถึงเกณฑ'การศึกษา
ภาคบังคับ โดยประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน และหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาค
บังคับทุกสังกัด 
 8. งานส�งเสริมแหล�งเรียนรู� สิ่งแวดล�อมทางการศึกษาและภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 

   8.๑ สํารวจและจัดทําระเบียบแหล�งเรียนรู� สิ่งแวดล�อมทางการศึกษาและภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 
      8.๒ ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล�งเรียนรู� สิ่งแวดล�อมทางการศึกษา และภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 
                               ให�เหมาะสมต�อการพัฒนาคุณภาพการ 
                        8.๓ ประสานการใช�ประโยชน'แหล�งการเรียนรู�อย�างเป,นระบบ 
               8.๔ ส�งเสริมประชาสัมพันธ'ให�ใช�ประโยชน'จากแหล�งเรียนรู� สิ่งแวดล�อมทางการศึกษา และ 
                               ภูมิป4ญญาท�องถ่ินอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
          9. งานส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 

     9.๑ ประชาสัมพันธ' สร�างความเข�าใจในสิทธิและหน�าท่ีในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
          /9.๒ ส�งเสริม… 



 

 
-๓๙- 

 
     9.๒ ส�งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
                       9.๓ ประเมินศักยภาพและความพร�อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ 
                      9.๔ สนับสนุนให�บิดา มารดา หรือผู�ปกครองมีความรู� ความสามารถในการอบรบ เลี้ยงดู และ   
ให�การศึกษาแก�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล 
      9.๕ การดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ทางศาสนา 
และสถานประกอบการ ฯลฯ 

         9.๖ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย�างต�อเนื่อง    

10. งานสวัสดิการและสงเคราะห'นักเรียน 
     10.๑ งานส�งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

     10.๒ ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล�งทรัพยากรทุกประเภท  
ตลอดจนเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุน 
           10.๓ ประสานและรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับแหล�งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท�องถ่ินให�เป,นระบบ 
                     10.๔ แต�งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล�ง
สนับสนุน 
                     10.๕ กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ' เพ่ือจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหน�วยงาน
ต�าง ๆให�เข�าใจ สนใจ ให�ความช�วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา  งานทุนการศึกษา และการระดมทุน                               
เพ่ือการศึกษานักเรียน 

11. การดําเนินงาน / ติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีได�รับทุน สรุปรายงานผลการเรียน และการ
ดําเนินการ   ใช�ทุนอย�างต�อเนื่อง 

    11.๑ ทุนมูลนิธิร�วมจิตต'น�อมเกล�าฯ  เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ' 
    11.๒ ทุนเรียงความจากองค'กรต�างๆ 
    11.๓ ทุนช�วยเหลือนักเรียนท่ีได�รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
    11.๔ ทุนมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) 
    11.๕ ทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท' 
    11.๖ ทุน ๑ เดือนสําคัญ ๑ วันพิเศษ 
    11.๗ ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพ้ืนท่ีชายแดนและชาวเขา 
    11.๘ ทุนเหล�ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
    11.๙ ทุนมูลนิธิพูนพลังจังหวัดมหาสารคาม 
    11.๑๐ ทุนส�งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ'ออมทรัพย'ครูมหาสารคาม จํากัด (ทุนเรียนด 

ประจําป ̀
    11.๑๑ ทุนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล 
    11.๑๒ โครงการทุนอ่ืน ๆ ท่ีเป,นทุนตามนโยบายของรัฐบาล 
    11.๑๓ ทุนโครงการแก�ไขป4ญหาเด็กยากจนและด�อยโอกาส 

          /11.๑๔   ๑ อําเภอ… 



 

-๔๐- 
 

    11.๑๔    ๑ อําเภอ ๑ ทุน 
    11.๑๕ งานการรับบริจาค 
    11.๑๖ โครงการทุนบุตร - ธิดาผู�ทําคุณประโยชน' 
    11.๑๗ ทุนสนับสนุนการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีผู�บริจาค 
    11.๑๘ ทุนมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา 
    11.๑๙ ทุนนักเรียนทํางาน  บริษัทไดสตาร'อิเล็คทริค จํากัด 
    11.๒๐ ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟIา 
    11.๒๑ ทุนเล�าเรียนหลวง 
    11.๒๒ ทุนการศึกษาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
    11.๒๓ ทุนประเภทต�าง ๆ 

 12. กองทุนกู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
          13. งานนิเทศ ติดตามโครงการต�าง ๆ ของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม เช�น 
      13.๑ โครงการโรงเรียนพ่ึงตนเอง 
      13.๒ โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพ่ืออาหารกลางวัน 
      13.๓ โครงการ “พลังเด็ก สานพลังชุมชนเข�มแข็ง” 
      13.๔ โครงการผู�บริจาคทุนเยี่ยมบ�านนักเรียนทุน ฯลฯ 

14. งานส�งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     14.๑ ส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค�าและความจําเป,นของกิจกรรมแนะแนวให�มี
แหล�งข�อมูล การศึกษาสู�การประกอบอาชีพ และส�งเสริมให�มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน                            
และจัดหาส�งเสริมการทํางานระหว�างเรียนของนักเรียน 
     14.๒ ส�งเสริมให�ดําเนินการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแก�ไขป4ญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน โดยใช�เป,นเครือข�ายในการเชื่อมโยงการให�คําปรึกษาตามสภาพป4ญหาของนักเรียน                            
     14.๓ ส�งเสริมให�สถานศึกษาเป,นศูนย'กลางให�บริการข�าวสารข�อมูลเพ่ือการแนะแนว และ
ปรับปรุงพัฒนา รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย�างต�อเนื่อง  

15.   โครงการ 1 เดือนสําคัญ 1 วันพิเศษ 
 16.  โครงการบ�านน้ําใจ 

17. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวง แรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฯลฯ 

18. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 18.1 งานดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงเว็บไซต'ของกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
 18.2 งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
 18.3 งานรับ – ส�ง หนังสือราชการ E – Office และ E – Filing 
 

                 /กลุ�มงาน… 



 

 
-๔๑- 

 
กลุ�มงานส�งเสริมกิจการนักเรียน 
  

4. นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี   ตําแหน�ง นักวิชาการปฏิบัติงาน ตําแหน�งเลขท่ี อ ๔8 
๑. ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานกลุ�มงานส�งเสริมกิจการนักเรียน  ท่ีมีประสบการณ'และมีความ 

เชี่ยวชาญชํานาญงานและประสบการณ'สูงมากเป,นพิเศษ  เก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ท่ีมีลักษณะงานยากมากเป,น
พิเศษ และคุณภาพของงานสูงมากเป,นพิเศษ ปฏิบัติงาน  โดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจหรือแก�ป4ญหาในงานท่ี
รับผิดชอบเป,นประจํา 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา 
งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ 

1. งานส�งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
           1.๑ ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังองค'กรสภานักเรียนในสถานศึกษา 
           1.๒ ส�งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

2. งานส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
             2.๑ งานส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
      2.๒ ส�งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช�น ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
                              การแสดงนาฏศิลป} ทัศนศึกษา การอ�าน/เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต�าง ๆ 
      2.๓ การส�งเสริม สนับสนุน และการประชาสัมพันธ'กิจกรรมนันทนาการรูปแบต�าง ๆ ท่ี
หน�วยงาน  

3. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
                        3.๑   ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครางการต�าง ๆ ตามเพ่ือเป,นทุนหมุนเวียนและใช�จ�าย 
สําหรับการสนับสนุนและช�วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา   
               3.๒ จัดสรรเงินช�วยเหลือโรงเรียนประถมศึกษา โดยคํานึงถึงลําดับความจําเป,นแห�งภาวะ 
ทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนในแต�ละโรงเรียน 
                        3.๓ ประชาสัมพันธ'ให�ทุกภาคส�วนของสังคมได�ทราบป4ญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
รวมท้ังประสานความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
        3.๔ ควบคุม  ติดตามผล และประเมินผลการดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
        3.๕ โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือส�งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
        3.๖ โครงการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 

      3.๗ ส�งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัดทํา 
เอกสารคู�มือการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด สรุปผลและรายงานผล และประชาสัมพันธ' เผยแพร�ผล
การดําเนินงาน 

4. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการ
ติดตาม การดํารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได�รับรางวัลพระราชทาน 

5. โครงการตามพระราชดําริ และการประสานงานโครงการตามพระราชดําริกับทุกภาคส�วน 
         /6. งานวิเทศสัมพันธ' ...     



 

-๔๒- 
6. งานวิเทศสัมพันธ'      
7. งานประกวด / คัดเลือก /ประชาสัมพันธ' / กิจกรรมของของนักเรียนท้ังหน�วยงานในสังกัดและนอก

สังกัด 
8. ส�งเสริมงานสุขภาพอนามัย ประเภทการประเมินโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ  
9. งานส�งเสริมสุขภาพนักเรียน  ทําหน�าท่ีประสานและดําเนินงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการส�งเสริมสุขภาพของ

นักเรียนในสังกัด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งการโดยตรง หรือทํางานสอดคล�องกับกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ในเรื่องเก่ียวกับโรคติดต�อ เช�น 
  9.๑ โครงการไข�หวัดนก 
  9.๒ การปIองกันไข�เลือดออก 
  9.๓ การปIองกันโรคมือ เท�า ปาก        

10. ทําหน�าท่ีเป,นคณะกรรมการร�วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการประกวดกิจกรรม การดูแลรักษา
สุขภาพของโรงเรียน/หมู�บ�าน ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม เช�น 
  10.๑ การประกวด “โครงการจังหวัดมหาสารคามไร�พุง มุ�งสู�สุขภาพดี” 
  10.๒ การประกวดโรงเรียนคู�หูทันตสุขภาพ 
  10.๓ การประกวดผลงานดีเด�นด�านการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสาธารณสุข 
  10.๔ การประกวดโรงเรียนดีเด�นด�านการปIองกันโรคไข�เลือดออกระดับจังหวัด 
  10.๕ การประกวดองค'กรต�นแบบไร�พุง และบุคคลต�นแบบไร�พุง ฯลฯ 

11. งานส�งเสริมสุขภาพนักเรียน  ทําหน�าท่ีประสานและดําเนินงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการส�งเสริมสุขภาพของ 
นักเรียนในสังกัด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งการโดยตรง หรือทํางานสอดคล�องกับกระทรวง  
สาธารณสุข หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�นักเรียนมีคุณลักษณะ “สุขภาพจิตท่ีสดใส อยู�ในสุขภาพกายท่ี
แข็งแรง”เช�น  
          11.๑ โครงการ อย. น�อย 
          11.๒ โครงการเด็กไทยทําได� 
           11.๓ โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 
          11.๔ โครงการประกวดโรงเรียนผนึกพลังเยาวชนไทยต�านภัยไข�เลือดออก 
          11.๖ โครงการฟ4นสวยยิ้มใส 
      11.๗ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
      11.๘ โครงการ สพป.อ�อนหวาน 
      11.๙ โครงการการจัดการศึกษาส�วมสุขสันต'ในโรงเรียน 
      11.๑๐ การคุ�มครองผู�บริโภค 

   11.๑๑ โครงการปากแหว�ง เพดานโหว� 
          11.๑๒ โครงการอ่ืน ๆ ร�วมกับ สสจ.มหาสารคาม 

12. งานจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 
       12.๑ การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห�งชาติ 
            12.๒ ประสานงาน องค'กร หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 

   12.๓  ระดมทรัพยากรในท�องถ่ินเพ่ือให�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ได�อย�างมี 
            ประสิทธิภาพ 
   12.๔  การคัดเลือกนักเรียนดีเด�น 

          /13.  โครงการ… 



 

-๔๓- 
    13.  โครงการ 1 เดือนสําคัญ 1 วันพิเศษ 
 14. โครงการบ�านน้ําใจ 
 15. การดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร'พระราชา  

16. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการท�องเที่ยวและกีฬา กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ฯลฯ 

17. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 17.1 งานดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงเว็บไซต'ของกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลุ�มงานส�งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา 
 

 5. นางสาวสุดคนีง  ศิริงาม  ตําแหน�ง นักวิชาการชํานาญการ ตําแหน�งเลขท่ี อ๔๓ 
๑. ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานกลุ�มงานสนับสนุน การระดมทรัพยากรและทุนการศึกษาท่ีมี 

ประสบการณ'และมีความเชี่ยวชาญชํานาญงานและประสบการณ'สูงมากเป,นพิเศษ  เก่ียวกับงานวิชาการศึกษาท่ีมี
ลักษณะงานยากมากเป,นพิเศษ และคุณภาพของงานสูงมากเป,นพิเศษ ปฏิบัติงาน  โดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจ   
หรือแก�ป4ญหาในงานท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา  
 

งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ 
1. งานปIองกันและแก�ไขป4ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

                    1.๑ งานรายงานข�อมูลผู�ใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 
                    1.๒ งานการจําแนกสถานะสถานศึกษา 
                    1.๓ งานการเฝIาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 

    1.๔ งานกิจกรรม To Be Numbre One 
    1.5  งานประสานงานการปIองกันและแก�ไขป4ญหายาเสพติดกับทุกภาคส�วน 

  2. งานความม่ันคงของชาติ 
            2.๑ งานการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
      2.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู�บ�านอาสาพัฒนาและปIองกันตนเอง (อพป.) 
      2.๓ งานโครงการหมู�บ�านปIองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 

     2.๔ งานส�งเสริมการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 
     2.5  งานประสานความร�วมมือกับทุกภาคส�วน 
๔.  งานสารวัตรนักเรียน (พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 

 ๕. งานการออกตรวจความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 ๖. งานการประสานงานหน�วยงาน/สถานศึกษาในการจัดเจ�าหน�าท่ีร�วมออกตรวจ 

๗. งานส�งเสริมศูนย'คุ�มครองและช�วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
          /7.1 งานสวัสดิภาพ... 



 

-๔๔- 
 

 7.1 งานสวัสดิภาพนักเรียน 
 7.2 งานขออนุญาตไปทัศนศึกษาของสถานศึกษา 

 8. งานสารวัตรนักเรียน (พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
 9. งานการออกตรวจความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

10. งานพิทักษ'และความคุ�มครองสิทธิเด็ก 
      10.๑ ศึกษา วิเคราะห'กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�องกับการพิทักษ'สิทธิเด็ก 

             10.๒ รวบรวมและเผยแพร�เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพิทักษ'สิทธิเด็กให�สถานศึกษา  
                                   และผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

       10.๓ จัดต้ังศูนย'ประสานงาน เพ่ือติดตาม สนับสนุน ปIองกันให�เด็กปลอดภัยจากการถูก 
ละเมิด 
            10.๔ สรุปผลการดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอต�อเนื่อง 
                 10.๔.๑ คณะกรรมการพิทักษ'และคุ�มครองสิทธิเด็กจังหวัดมหาสารคาม 
                 10.๔.๒ งานพิทักษ'และคุ�มครองสิทธิเด็ก สพฐ. 
 11. งานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 12. ทําหน�าท่ีเป,นคณะกรรมการร�วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการประกวดกิจกรรม การดูแลรักษา
สุขภาพของโรงเรียน/หมู�บ�าน ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม เช�น 
  12.๑ การประกวด “โครงการจังหวัดมหาสารคามไร�พุง มุ�งสู�สุขภาพดี” 
  12.๒ การประกวดโรงเรียนคู�หูทันตสุขภาพ 
  12.๓ การประกวดผลงานดีเด�นด�านการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสาธารณสุข 
  12.๔ การประกวดโรงเรียนดีเด�นด�านการปIองกันโรคไข�เลือดออกระดับจังหวัด 
  12.๕ การประกวดองค'กรต�นแบบไร�พุง และบุคคลต�นแบบไร�พุง ฯลฯ 

13. งานปIองกันการแพร�ระบาดโรคเอดส'ในกลุ�มนักเรียน/นักศึกษา 
             13.๑ งานผลกระทบของเอดส'ท่ีมีต�อนักเรียน/นักศึกษา 
           13.๒ โครงการขยายการเรียนรู�เรื่องเอดส'และเพศศึกษาในสถานศึกษา 
      13.๓ การปIองกันป4ญหาการแพร�ระบาดโรคเอดส' เพศศึกษา และการต้ังครรภ' 

14. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
      14.๑ การส�งเสริมกิจการนักเรียนและระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ให�มี 
                              ประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

14.๒ การพัฒนาสารสนเทศระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนให�ทันสมัย และให�ความช�วยเหลือ     
      นักเรียนได�ครอบคลุมทุกกลุ�มเปIาหมายและมีประสิทธิภาพ 

      14.๓ การส�งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาบุคลากรด�านระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
     14.๔ การพัฒนาเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ตามระบบการดูแลช�วยเหลือ 

นักเรียนให�มีประสิทธิภาพ 
      14.๕ การพัฒนาศูนย'เครือข�ายและขยายนวัตกรรม ระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนใน
ประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่องและเป,นแบบอย�างได� 

14.๖ ประสานงาน ติดตามผล ประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
ของสถานศึกษาให�ท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
          /14.๗ ประสานงาน… 



 

-๔๕- 
 

      14.๗ ประสานงาน ส�งเสริม สนับสนุนการสร�างเครือข�ายผู�ปกครองในการดูแลช�วยเหลือ
นักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
      14.๘ การรับเรื่องราวร�องทุกข' การดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
      14.๙ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� รวบรวม Best Practice ระบบการดูแลช�วยเหลือ 

นักเรียนเพ่ือให�เป,นแบบอย�างท้ังในสังกัด และผู�ท่ีสนใจอย�างกว�างขวาง 
  15. งานการแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

      15.๑ จัดทําแผนแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันท้ังในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด 
      15.๒ กําหนดแนวทาง/วิธีการแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันท้ัง
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด 
      15.๓ สํารวจข�อมูลเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      15.๔ ติดตาม/แก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
      15.๕ นําผลการสํารวจข�อมูลเด็กตกหล�นจากกรมพัฒนาชุมชน มาดําเนินการแก�ไขป4ญหาเด็ก
ตกหล�นตามตัวชี้วัด จปฐ. ท่ี ๒๔ 
      15.๖ สรุปและรายงานผลการติดตามเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
      15.๗ จัดทําเอกสารผลการดําเนินงานแก�ไขป4ญหาเด็กตกหล�น เด็กกลุ�มเสี่ยง และเด็กออก
กลางคันประจําป̀ 

    15.8 โครงการ 1 เดือนสําคัญ 1 วันพิเศษ 
     15.9 โครงการบ�านน้ําใจ 

16. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการปฏิบัติงาน ของ
หน�วยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการท�องเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฯลฯ 
  17. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 
กลุ�มงานส�งเสริม กิจการพิเศษ 
 

 6. นายณัฐพล  คุ+มวงศ3   ตําแหน�ง นักวิชาการชํานาญการ ตําแหน�งเลขท่ี อ ๔๔ 
              ๑. ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานกลุ�มงานกิจการพิเศษ ท่ีมีประสบการณ'และมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญงาน 
และประสบการณ'สูงมากเป,นพิเศษ เก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ท่ีมีลักษณะงานยากมากเป,นพิเศษ และคุณภาพ 
ของงาน   สูงมากเป,นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจําเป,นต�องมีการตัดสินใจหรือแก�ป4ญหาในงานท่ีรับผิดชอบเป,นประจํา 

   ๒. ศึกษา วิเคราะห' สังเคราะห'/วิจัย ส�งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให�ข�อเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ียากมากเป,นพิเศษ ติดต�อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ      
เป,นประจํา 

 

           /งานในหน�าท่ี… 



 

-๔๖- 
 

งานในหน+าท่ีรับผิดชอบ 
  ๑. งานส�งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามกลยุทธ' คุณธรรมนําความรู�สู�สถานศึกษาตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
         ๑.๑ การคัดเลือกสถานศึกษาและเยาวชน นักเรียน ดีเด�นด�านคุณธรรม จริยธรรม  
         ๑.๒ การคัดเลือกโรงเรียนดีเด�นและบุคลากรดีเด�น ด�านคุณธรรม จริยธรรมระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
         ๑.๓ ส�งเสริม ประสานงานกับหน�วยงาน องค'กร ด�านคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการจัด 
   กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญทางศาสนา 
                  ๑.๔ การส�งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรู�ของสถานศึกษา 
         ๑.๕ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรู�ของสถานศึกษา 

  ๒. ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�โครงงานคุณธรรมของสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ๓. กิจกรรมค�ายส�งเสริมศักยภาพนักเรียนด�านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 

  ๔. โครงการสํานักงานวิธีพุทธ 
  ๕. งานขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. และงานรายงานตามกลยุทธ'การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการส�งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนและท่ีเก่ียวข�องตามแบบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนด 

  ๖. ส�งเสริม สนับสนุนให�สถานศึกษากําหนดแนวทางปIองกันและแก�ไขพฤติกรรม ท่ีไม�เหมาะสมของ
นักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม จัดทําโครงการบุคคลดีเด�น นักเรียนตัวอย�างในสถานศึกษา 

  7. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึษา “ปIองกันการทุจริต”  
     7.1 โรงเรียนสุจริต 
     7.2 เขตสุจริต  
     7.3 โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรับชั่น          
  8. งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 

                     8.๑ การต้ังกลุ�ม ต้ังกองลูกเสือ 
                     8.๒ การขอรับตรวจข้ันท่ี ๕ 
                     8.๓ การขอเครื่องหมายวูดแบดจ' ๒ ท�อน 
                     8.๔ การขอเครื่องหมายวูดแบดจ' ๓, ๔ ท�อน 
   8.๕ การขออนุญาตเข�าค�ายพักแรม 
                     8.๖ การขออนุญาตซ้ือ ลส.๑๙ 
                     8.๗ การจัดงานวันคล�ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห�งชาติ  (วันท่ี ๑ กรกฎาคม  ของทุกป̀) 
            8.๘ การจัดงานวันวชิราวุธ  (วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ของทุกป̀) 
                     8.๙ การฝlกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี , ยุวกาชาด 
                     8.๑๐ งานชมุนุมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
                     8.๑๑ การขอเหรียญลูกเสือ – เข็มลูกเสือผู�บําเพ็ญประโยชน' 
                 8.๑๒ งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู�บําเพ็ญประโยชน'และนักศึกษาวิชาทหาร 

  9. การฝlกอบรมลูกเสือ- เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 
         /10. การจัดงาน… 



 

-๔๗- 
 

10. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ – ยุวกาชาด และวันสําคัญทางลูกเสือ 
 11. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ - ยุวกาชาด 

12. งานส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด ผู�บําเพ็ญประโยชน'และนักศึกษาวิชาทหาร 
13. งานเก่ียวกับการศึกษาวิชาทหาร 
15. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน ร�วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส�งเสริมประสานงานการปฏิบัติงานของ

หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย เช�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฯลฯ 

16. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 

กลุ7มบริหารงานการเงินและสินทรัพย; 
 
๑.นายสิริพงศ;  ชัยเอกมงคลเลิศ  ตําแหน/ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ   

 

ปฏิบัติหน�าท่ีผู�อํานวยการกลุ/มบริหารงานการเงินและสินทรัพย> และทําหน�าท่ีหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ มี
หน�าท่ีวิเคราะห>วางแผนและกําหนดนโยบาย  การจัดการ  กํากับ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชา  ผู�ปฏิบัติงาน    
ใต�บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสายงาน  ก/อนเสนอผู�บังคับบัญชา  ตามลําดับข้ันตอนต/อไป  ท่ีมี
ลักษณะงานยากมากเป-นพิเศษ  ซ่ึงต�องตัดสินใจในงานท่ีต�องใช�ความชํานาญการและประสบการณ>สูงมาก เป-น
พิเศษ  และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.๑ ศึกษา  วิเคราะห>  วางแผน  การดําเนินงานของกลุ/มบริหารงานการเงินและสินทรัพย> 
๑.๒  บริหารงานในกลุ/ม ส/งเสริม สนับสนุน ให�คําปรึกษา แนะนํา ควบคุม กํากับติดตามการปฏิบัติงานของ

ข�าราชการและลูกจ�างประจําในกลุ/ม  ให�เป-นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  แนวปฏิบัติของทางราชการ 
๑.๓  กลั่นกรองงานในกลุ/ม  เสนอผู�บังคับบัญชาตามลําดับ 
๑.๔  ศึกษา วิเคราะห>  จัดทําแผน/ผลการใช�จ/ายงบประมาณประจําปL 
๑.๕  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�าง  งบลงทุน  ค/าท่ีดินและสิ่งก/อสร�าง/ปรับปรุงซ/อมแซม  ของสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทุกรายการ 
๑.๖  ให�คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน งานบัญชี  งานพสัดุและงานบริหารสินทรัพย> 

๑.๗  ให�คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารพัสดุ                                                                                     
๑.๘  ปฏิบัติร/วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน/วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 

          ๑.๙  ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญ  และประสบการณ>สูงเก่ียวกับงานพัสดุ  ท่ีมีลักษณะงานท่ียากมาก    
ต�องตัดสินใจหรือแก�ไขปNญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากและยากเป-นพิเศษ 
 
 
         /๑.๑๐  ดําเนินการจัดซ้ือ… 



 
-๖๔- 

 
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบริหาร 

ทรัพย>สิน การบริหารงานด�านอ่ืน ๆ ของหน/วยงานให�เป-นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภารกิจ กฎหมาย 
ระเบียบ  ข�อบังคับ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมท้ังตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย>สิน  การใช�ทรัพยากร   ทุก
ประเภทว/าเป-นไปอย/างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด 

๓. จัดทําแผนตรวจสอบประจําปLเสนอต/อผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปL  พร�อมท้ังส/งสําเนาให� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการ  มาตรการในการปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน 

ของหน/วยงานรับตรวจ ตามข�อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให�เป-นไปอย/างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดี
ต/อการจัดการศึกษา พัฒนาผู�เรียน รวมท้ังการปPองปรามมิให�เกิดความเสียหายหรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย>สินของทาง
ราชการ 

๕. รายงานผลการตรวจสอบ  และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต/อผู�อํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พร�อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปLต/อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให�คําปรึกษาแก/ผู�บริหารของหน/วยรับตรวจในการดําเนินงาน 

ให�ถูกต�องตามท่ีได�เสนอแนะไว� รวมท้ังให�คําปรึกษา คําแนะนําผู�ปฏิบัติงานด�านการเงิน การบัญชี และการพัสดุให�

บังเกิดผลดีต/อการส/งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู�เรียน 

๗. ประสานงานกับผู�ตรวจสอบภายนอก (ส.ต.ง.) และหน/วยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมกการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๘. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต/วันท่ี  ๑   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐    เป-นต�นไป 

 

             สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
                                                                                  

                                   
                                                                                  

                                                          (นายชัยณรงค>  แสงคํา) 
                               ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 




