คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
..................
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศัย 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. นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น

ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้
1.1 ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
1.2 พิ จ ารณาบั น ทึ ก เสนอ ตรวจสอบ และผ่ า นหนั ง สื อ ราชการในกลุ่ ม ก่ อ นเสนอถึ ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ตรวจสอบ ประสานงาน และรับผิดชอบ ความถูกต้องของงานในกลุ่ม
1.4 กํ า หนดนโยบายการจั ด ประชุ ม สั ม มนา เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม นโยบายและแผน ก่ อ นเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 วางแผน ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.6 ประสานงานโครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง
1.7 วางแผนประสานงานโครงการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ในระดับจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา และท้องถิ่น
1.8 ประสานงานในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
1.9 ประสานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการวางแผน การบริหารงบประมาณ และ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
1.10 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
1.12 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.12 งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.13
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายเจด็จ หนูแกล้ว ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไป
ราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
1.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นายเจด็จ หนูแกล้ว

งานวิเคราะห์งบประมาณ
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ (ค) วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง
งบประมาณ งบลงทุ น งบดํ า เนิ น งาน งบบุ ค ลากร ของเขตพื้ น ที่ แ ละสถานศึ ก ษาโดยแจ้ ง การจั ด สรร
งบประมาณ ตรวจสอบติดตาม ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1
เมื่อผู้อํานวยการกลุ่ม
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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2.2 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
2.2.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.2.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปี และกรณีเร่งด่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2.4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
2.5 งานบริหารงบประมาณ
2.5.1 การสํารวจความจําเป็น ขาดแคลน ตามเกณฑ์และเงื่อนไข
2.5.2 การวิเคราะห์ความสําคัญจําเป็นในการใช้งบประมาณ
2.5.3 การติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
2.5.4 การสํารวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
2.6.1 การประสานและขอสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานข้อมูลสารสนเทศ / งานนโยบายและแผน
3. นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์

ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

งานข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
3.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.1 การจัดทําการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.3 การกําหนดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
3.2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.2.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการของ สพป. และสถานศึกษา
3.2.2 รูปแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการของ สพป. และ สถานศึกษา
3.3 งานที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ
3.3.1 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด POC
3.3.3 บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
3.4 ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

24
3.5 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.5.1 ความต้องการทรัพยากรนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหาร
3.6 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.6.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.6.2 การประสานและติดตามระบบเครือข่าย
3.6.3 ระบบบริหารความเสี่ยงต่อระบบเครือข่าย
3.7 งานที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ
3.7.1 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.7.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด POC
3.7.3 บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
3.8 ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายเจด็จ หนูแกล้ว และนางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
3.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ (ข) การจัดทํานโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ข้อ (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยาย
ชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
3.11 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3.11.1 วิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางและหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ระดั บชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.11.2 ศึ กษาผลการดํ าเนิ นงานหรื อการวิจั ยที่เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนาสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา
3.11.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3.11.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.11.5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.11.6 เสนอ กศจ.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3.11.7 เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา นําข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ
3.11.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
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3.12 งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.12.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.12.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
3.12.3 วิ เคราะห์ ปัจจั ยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํ านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และประเมิ น สถานภาพของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ทํ า แผนที่ ตั้ ง การศึ ก ษา
โดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.12.4 กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate
Objective) และค่านิยมองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.12.5 กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.12.6 กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI) เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
3.12.7 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
3.12.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
3.12.9 สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
3.12.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
3.13 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
3.13.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ รายละเอี ยดนโยบายและงบประมาณ ที่ จะได้ รั บรั บจั ดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.13.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา
3.13.3 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.13.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี
3.13.5 นํ าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี เพื่ อ ขอความเห็น ชอบคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา
3.13.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ
3.13.7 ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
3.13.8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
3.13.9 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3.14 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.14.1 ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
3.14.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.14.3 เสนอแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ต่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ
3.14.4 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
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3.14.5 จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.14.6 ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปี ของจังหวัด
3.14.7 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3.15 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา
3.15.1 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.15.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
3.15.3 จั ดทํ าแผนจั ดตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก การขยายชั้ นเรี ยน และโอนสถานศึ กษา เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.15.4 ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
3.15.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3.16 โครงการเรียนฟรี จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.17 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ
3.17.1 งานนโยบายโรงเรียนดีประจําตําบล
3.17.2 งานนโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก
3.17.3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.17.4 การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
3.17.5 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
4. นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
4.1 มีหน้าที่และรับผิดชอบงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ข้อ (ง) ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ดังนี้
4.1.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
1) งานวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
2) แผนลําดับศักยภาพการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3) การจัดทําเครื่องมือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
4) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามนโยบายและกลยุทธ์
5) การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายและกลยุทธ์
4.1.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ประจําปี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /แผนพัฒนาการศึกษา)
1) การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย และกลยุทธ์
2) กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3) เครื่องมือการประเมินผล
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4) การประสานแผนการประเมินผล
5) การจัดทํารายงานผลการประเมินผล
4.1.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ระบบการติดตามประเมิน และรายงาน
2) การรายงานผลการดําเนินงานของ สพป.
4.1.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ในระบบ e-MES ของ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสํานักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาภาคที่ 10
4.2 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
4.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นางสาวพิมลศิริ รักษาเพ็ชร

งานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 งานธุรการ
1) นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ
2) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับการดูแลการ
รับ – ส่งหนังสือด้วยระบบ my-office กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบทราบ โดย
2.1 รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ my-office
2.2 เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
2.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
2.4 เสนอผู้อํานวยกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
2.5 ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม
3) ตรวจสอบการรับ – ส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผนและ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) อกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของสํานักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง

28
5.2 งานประสานงานและให้บริการ
1) ประสานงานกั บ กลุ่ ม อื่น ในสํ านั ก งาน และกลุ่ม งานภายในกลุ่ ม นโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
2) ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้
ระบบมีประสิทธิภาพ
3) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
5.3 งานจัดประชุมภายในกลุ่ม
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายละแผน
4) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
5) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

